
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het
wederkerigheidsbeginsel.

Pessers, D.W.J.M.

Publication date
1999
Document Version
Final published version

Link to publication

Citation for published version (APA):
Pessers, D. W. J. M. (1999). Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar
het wederkerigheidsbeginsel. [, Universiteit van Amsterdam]. Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:24 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/liefde-solidariteit-en-recht-een-interdisciplinair-onderzoek-naar-het-wederkerigheidsbeginsel(d5d180f9-5dd7-4e40-bd37-337047c2efa3).html


UNIVERSITEIT VAN AMSI ERDAM 

FA( RECH rsGEi 



ÜBA003000221 



Liefde, solidariteit en recht 





Liefde, solidariteit en recht 

Een interdisciplinair onderzoek naar het 
wederkerigheidsbeginsel 

Academisch Proefschrift 

ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit van Amsterdam, 
op gezag van de Rector Magnificus prof.dr. J.J.M.Franse, 
ten overstaan van een door het college van-drkahen ingestelde commissie in het 
openbaar te verdedigen in de Aula der Universiteit <-*—uv \o(/\j* p**^ot~~*l. 

op woensdag 24 november 1999 te 12.00 uur 

door 

Doro thea Wilhelmina Johanna Maria Pessers 

geboren te Tilburg 

Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Universiteit van Amsterdam 

Amste rdam 

1999 



Promotiecommissie: 

Promotor: Prof. mr. dr. A J . Hoekema 
Co-promotor: Dr. A.E. Komter 
Overige leden: Prof.mr. P.W. Brouwer 

Prof.mr. E.M. Hirsch Ballin 
Mr. R. Holtmaat 
Prof.mr.dr. C.J.M. Schuyt 

Liefde, solidariteit en recht. Een interdisciplinair onderzoek naar het wederke-
righeidsbeginsel. D.W.J.M.Pessers - Universiteit van Amsterdam, Faculteit der 
Rechtsgeleerdheid. 
Proefschrift Universiteit van Amsterdam 1999. Met lit.opgave en samenvatting 
in het Engels. 
ISBN 90-801451-5-7 
Trefw.: wederkerigheid; solidariteit; rechtstheorie 

® 1999, Faculteit der Rechtsgeleerdheid - afd. REPRO 
Universiteit van Amsterdam 
Postbus 1030 
1000 BA Amsterdam 
Tel.: 020 - 525 3575 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in 
een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, het
zij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder vooraf
gaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. 

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16B Au
teurswet 1912 jo het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij besluit van 23 augustus 
1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde ver
goedingen te voldoen aan de auteursrechthebbende. Voor het overnemen van gedeelten uit deze 
uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) 
dient men zich eveneens tot de auteursrechthebbende of de uitgever te wenden. 



Inhoud 

INLEIDING LX 
Het verzonken continent van de wederkerigheid 

WEDERKERIGHEID, RECHTVAARDIGHEID EN LIEFDE 
De psychologische en morele betekenis van wederkerigheid 

1 Inleiding 1 
2 Wederkerigheid in de psychoanalyse: Benjamin en Lacan 2 
2.1 Wederkerigheid in dyadische verhoudingen 3 
2.2 Wederkerigheid als bemiddelde verhouding 8 
2.3 De trias van Lacan 9 
3 Wederkerigheid in de morele ontwikkelingspsychologie: 

Mead, Piaget, Kohlberg en Gilligan 16 
3.1 Morele ontwikkeling als een conflict tussen het Ik 

en het Mij 17 
3.2 Sferen van socialisering 20 
3.3 Wederkerigheid en morele ontwikkeling 22 
3.4 Stadia van cognitieve ontwikkeling 24 
3.5 Stadia van morele ontwikkeling 26 
3.6 De transformaties van wederkerigheid 30 
3.7 Gelijkheid en wederkerigheid 31 
4 Feministische kritiek op Kohlbergs theorie van morele 

ontwikkeling 34 
4.1 Vrouwelijke moraal en wederkerigheid 37 
4.2 Kritiek op de zorgmoraal vanuit het perspectief van 

wederkerigheid 40 
4.3 Kritiek op de zorgmoraal vanuit het perspectief van 

het recht 41 
5 Mutualiteit en reciprociteit 45 
6 Conclusie 51 

II DE GIFT ALS PROTOTYPE VAN WEDERKERIGHEID 
De sociale betekenis van wederkerigheid 

1 Inleiding 53 
2 De zoektocht naar de structuur van sociale orde: 

Durkheim, Mauss en Lévi-Strauss 54 

V 



Liefde, rechtvaardigheid en solidariteit 

2.1 De gift als prototype van wederkerigheid 59 
2.2 De geest van de gift 61 
3 Het principe van de wederkerigheid 66 
3.1 Wederkerigheid als mentale structuur 72 
4 Typen van sociale wederkerigheid 79 
5 Conclusie 82 

III WEDERKERIGHEID IN VERSCHILLENDE LEVENSSFEREN 
De transformaties van wederkerigheid 

1 Inleiding 85 
2 Wederkerigheid in de sfeer van de verwantschap 86 
2.1 De positie van vrouwen 88 
2.2 Het giftsysteem als het domein van vrouwen 91 
2.3 Zorgarbeid en loonarbeid als een conflict tussen 

reciprociteit en mutualiteit 93 
3 Wederkerigheid buiten de sfeer van de verwantschap 95 
3.1 Wederkerigheid in de Gemeinschaft en Gesellschaft 98 
4 Wederkerigheid en nationalisme 103 
4.1 Etnisch nationalisme 104 
4.2 Burgerlijk nationalisme 106 
5 Wederkerigheid en de markt 109 
5.1 Commodif icering 113 
5.2 Zakenvriendschappen 116 
6 Wederkerigheid en de staat 118 
6.1 De staat als waarborg van een duurzaam patroon van 

wederkerigheid 118 
6.2 Wederkerigheid en sociale zekerheid 120 
6.3 Sociale zekerheid: het onopgeloste conflict tussen 

reciprociteit en mutualiteit 124 
6.4 De crisis van de sociale zekerheid 132 
7 Conclusie 134 

IV VRIJHEID, GELIJKHEID EN WEDERKERIGHEID 
De grondslagen van de moderne rechtsorde 

1 Inleiding 137 
2 Symbolische orde en symbolisch systeem 140 
3 De symbolische orde van het gewoonterecht 145 
4 Moderniteit en de transformatie van wederkerigheid: 

Hobbes, Locke en Rousseau 152 

VI 



Inhoud 

5 De samenleving als sociaal contract: de natuurwetten 
van Hobbes 156 

5.1 Feministische kritiek op de natuurwetten van Hobbes 160 
6 De eigendomsopvattingen van Locke en de breuk met 

het reciprociteitssysteem van het gewoonterecht 165 
6.1 De staatsopvatting van Locke en de wederkerige 

rechtsbetrekking tussen staat en burgers 176 
7 Het sociaal contract als pseudo-wederkerigheid: 

Rousseau en de denaturering van wederkerigheid 177 
7.1 Het vertoog over de ongelijkheid 179 
7.2 Het Sociaal Contract 186 
7.3 Totalitaire wederkerigheid 188 
8 Conclusie 189 

V SOLIDARITEIT TUSSEN VREEMDEN 
Van mutualiteit naar reciprociteit 

1 Inleiding 193 
2 Het principiële karakter van de rationele wederkerigheid 194 
3 De vermaatschappelijking van het privaatrecht 201 
3.1 Van mutuele overeenkomst naar réciproque 

rechtsbetrekking 205 
4 Wederkerigheid en post-Moderniteit 211 
4.1 Wederkerigheid in het arbeidsrecht 213 
4.2 Wederkerigheid in het staats- en bestuursrecht 216 
4.3 De wederkerige rechtsbetrekking in het bestuursrecht 219 
4.4 Natuurlijke personen en rechtspersonen 223 
4.5 Onderhandelend bestuur 227 
4.6 Onderhandelend bestuur als reciprociteitsverhouding 230 
5 Conclusie 232 

Conclusie 235 

Samenvatting 241 

Summary 245 

Geraadpleegde literatuur 249 

VII 





Inleiding 

Het verzonken continent van de wederkerigheid 

Het onderwerp 
Wie zich verdiept in de betekenis van het wederkerigheidsbeginsel, raakt snel 
verstrikt in de complexiteit ervan. Wat zich aandient als een fundamenteel en 
eenvoudig principe - "voor wat hoort wat" - blijkt bij nadere beschouwing een 
grondtoon van het bestaan te zijn. Op deze grondtoon kan in vorm en intensi
teit worden gevarieerd, maar hij kan nooit tot stilte worden gebracht. 

Mijn belangstelling voor het wederkerigheidsbeginsel werd gewekt door de 
tekortkomingen van dat andere grote beginsel van onze rechtsorde: het gelijk
heidsbeginsel. In het vakgebied waarin ik werkzaam ben - vrouwenstudies 
rechtswetenschap - kwam het beroep op het gelijkheidsbeginsel als rechtspoli-
tiek instrument ter discussie te staan toen het assimilerende effect daarvan 
zichtbaar werd. Het op het gelijkheidsbeginsel gebaseerde emancipatiebeleid 
van de overheid bleek vrouwen dwingend te conformeren aan mannelijke le
vensstijlen.1 De leefwereld van vrouwen, hun eigen cultuur, specifieke vaardig
heden en vooral hun zorgarbeid bleken in de gelijkheidspohtiek van de over
heid onvoldoende tot uitdrukking en gelding te kunnen worden gebracht. 

In de feministische (rechts)filosofische en positiefrechtelijke literatuur werd 
het gelijkheidsbeginsel daarom gerelativeerd.2 Verschillende pogingen werden 
ondernomen om op theoretisch niveau de assimilerende werking van het ge
lijkheidsbeginsel te keren. Zo werd gepleit voor nieuwe, materiële definities 
van gelijkheid3, voor een "ander recht" dat zich onttrekt aan stereotype manne
lijke of vrouwelijke patronen4, voor een differentietheorie in het recht5, en 
zelfs voor een "hartstochtelijk recht."6 

1 Hewlett 1986; Keuzenkamp en Teunissen 1990; Pessers 1991, 1994; Wol-
gast 1980 

2 Gunning 1991; Holtmaat 1992; Minow 1990; Pessers 1991;1994; Seven-
huijsen 1996; Young 1990; Willekens 1987; Wolgast 1980 

3 Goldschmidt 1989; Loenen 1992; Wentholt 1990 
4 Holtmaat 1988; 1992 
5 Van den Oord 1994 
6 Gunning 1993 
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Liefde, solidariteit en recht 

In de vele theorieën en ideeën die de laatste jaren naar voren zijn gebracht ter 
correctie van de rechtspolitieke effecten van het gelijkheidsbeginsel, tekent 
zich een gemeenschappelijke richting af. Tegenover de kwantificerende, abstra
herende en objectiverende strekking van het gelijkheidsbeginsel wordt een per
spectief ontwikkeld waarvan relationaliteit, narrativiteit, contextualiteit en 
communicatie de trefwoorden zijn. Willen deze theorieën echter rechtspolitie
ke betekenis krijgen, dan zouden zij in het brandpunt van één beginsel moeten 
worden samengebracht. Een beginsel bovendien waarvan de rechtspolitieke 
kracht zich kan meten met die van het gelijkheidsbeginsel. Het wederkerig-
heidsbeginsel lijkt aan beide voorwaarden te voldoen. Vallen onder dit beginsel 
niet juist die praktijken, waarden en deugden die in het gelijkheidsbeginsel on
voldoende aan bod komen, zoals relationele oriëntatie, sociale verbondenheid, 
loyaliteit en moreel plichtsbesef? En wordt het wederkerigheidsbeginsel niet -
ogenschijnlijk vanzelfsprekend - tesamen met het gelijkheidsbeginsel als de 
hoeksteen van sociale rechtvaardigheid beschouwd? Waarom zou het wederke
righeidsbeginsel dan niet evenzeer rechtspolitiek geactiveerd kunnen worden 
als in het verleden met het gelijkheidsbeginsel is gebeurd? 

Kortom, het onderwerp van dit onderzoek lag voor de hand. Pas daarna be
gonnen de problemen. Want waartoe verplicht wederkerigheid? Hoe ver strekt 
wederkerigheid? Wat is de grondslag van wederkerigheid? En welk wederkerig-
heidsbegrip ligt in het beginsel besloten? 

De Nederlandse rechtswetenschappelijke literatuur bleek in het algemeen 
opmerkelijk zwijgzaam over de antwoorden op deze vragen. In de rechtslitera-
tuur wemelt het weliswaar van wederkerigheidsnoties, wordt onophoudelijk 
naar het belang ervan verwezen, en wordt wederkerigheid zelfs een nieuw para
digma genoemd7, maar anders dan het geval is bij het gelijkheidsbeginsel wordt 
het wederkerigheidsbeginsel - voorzover ik althans heb kunnen nagaan - vrij
wel nergens als zodanig onderzocht. De enige uitzonderingen - die hier dan ook 
meteen moeten worden genoemd - zijn de dissertaties van Nieuwenhuis8, en 
Nieskens-Isphording9 over de grondslagen van het verbintenissenrecht, en de 
WRR-studie van Salet10 over de conceptuele samenhang van sociale, politieke 
en rechtsbetrekkingen. Nieuwenhuis verwijst summier, Nieskens-Isphording 
uitgebreid naar de antropologische grondslagen van het wederkerigheidsbegin
sel. Salet bouwt voort op Fullers omschrijving van wederkerigheid als het tacit 
principle dat de samenleving bijeenhoudt. 

7 Gribnau 1993 
8 Nieuwenhuis 1979 
9 Nieskens-Isphording 1991 
10 Salet 1994 
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Maar voor het overige verdwijnt in de civielrechtelijke literatuur het weder-
kerigheidsbeginsel achter leerstukken zoals die van het causavereiste, het ius-
tum pretium, de exceptio non adimpleti contractus en het Synallagma, of achter 
de normen van de billijkheid, goede trouw en zorgvuldigheid. "In de doctrine is 
reciprociteit de grote afwezige", schrijft Nieskens-Isphording.11 

In de bestuursrechtelijke literatuur is de "wederkerige rechtsbetrekking" in 
de afgelopen decennia weliswaar een belangrijke rechtsfiguur geworden12 die 
adequaat zou verwijzen naar de nieuwe, horizontale netwerkverhoudingen tus
sen staat en burgers, maar het begrip "rechtsbetrekking" krijgt daarbij meer 
aandacht dan het begrip "wederkerig", hoewel beide begrippen - aldus Nieu-
wenhuis13 "onmisbare instrumenten van de juridische ontleedkunde" zijn. 

In de strafrechtelijke literatuur worden de wraak, de vendetta, de vergelding 
in de vorm van "oog om oog, tand om tand" gewoonlijk als een vorm van we
derkerigheid opgevat. Maar deze negatieve vorm zocht ik niet. Het ging mij im
mers om de vraag in hoeverre het wederkerigheidsbeginsel positief bijdraagt 
aan zowel het begrip als de verwerkelijking van sociale rechtvaardigheid. 

Ook in de binnenlandse en buitenlandse rechtsfilosofische en sociaalfilosofi-
sche literatuur zocht ik tevergeefs naar zelfstandige studies over het wederke
righeidsbeginsel. Wel is wederkerigheid impliciet aanwezig in de rechtsfilosofi
sche beschouwingen over de beginselen die van het wederkerigheidsbeginsel 
zijn afgeleid of er in nauwe relatie tot staan, zoals het gelijkheidsbeginsel, het 
vertrouwensbeginsel en het evenredigheidsbeginsel. Expliciet is het wederke
righeidsbeginsel aanwezig in theorieën over ruilrechtvaardigheid, en in de filo
sofische traditie die sinds Aristoteles rechtvaardigheid verbindt met (naas
tenliefde en vriendschap.14 Maar zelfs in deze traditie zijn er bij mijn weten 
geen zelfstandige studies aan het wederkerigheidsbeginsel gewijd. Ook in de re
cente filosofische aandacht voor het begrip erkenning15 - een kernelement van 
wederkerigheid - wordt wel het begrip "erkenning" geanalyseerd, maar niet het 
begrip "wederkerigheid". Verrassend was dat door sommige auteurs Rawls' 
Theory of Justice - en met name zijn Difference Principle - als een wederkerig-
heidstheorie wordt opgevat.16 Deze auteurs spreken zelfs van "rechtvaardig
heid als wederkerigheid" en van "gelijkheid als wederkerigheid", maar maken 

11 Nieskens-Isphording 1991:89 
12 Zie de Algemene wet bestuursrecht, de memorie van toelichting daarop 

en de vele wetenschappelijk beschouwingen naar aanleiding van de intro
ductie van de rechtsfiguur van de wederkerige rechtsbetrekking. 

13 Nieuwenhuis 1998:12 
14 Boltanski 1990; Broekman 1982; Komter 1990 
15 Honneth 1995; Taylor 1992 
16 Kohlberg 1979; Barry 1980 
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helaas niet duidelijk wat wederkerigheid precies inhoudt. Rawls zelf verwijst 
herhaaldelijk naar the basic idea of reciprocity, maar hij blijft vaag over de aard 
van dit fundamentele idee. Ook in zijn Justice as Fairness17, dat toch doortrok
ken is van de wederkerigheidsgedachte, wordt wederkerigheid evenmin als ca
paciteit, norm of feit onderzocht. Ook bij Habermas, met Rawls een van de in
vloedrijkste hedendaagse (rechts)filosofen, blijft het wederkerigheidsbeginsel 
impliciet, al is zijn communicatietheorie bij uitstek een wederkerigheidstheo-
rie. Gelijkheid en wederkerigheid zijn voor Habermas de condities voor een 
ideale gesprekssituatie. Hoeveel waarde Habermas daarbij aan het wederkerig
heidsbeginsel hecht, blijkt uit zijn opvatting dat de dialectiek van de ideale ge
sprekssituatie wordt verstoord op het moment dat de wederkerigheid die de 
dwangloze communicatie kenmerkt, wordt verbroken. Door deze "excommu
nicatie" worden, aldus Habermas, het sociaal lijden en de causaliteit van het lot 
op gang gebracht.18 Solidariteit is voor Habermas wezenlijk een wederkerig-
heidsbetrekking.19 

In de - voor mijn onderwerp veelbelovende - stroming van het communita-
risme20 blijft wederkerigheid een impliciet begrip, alle nadruk op morele bin
dingen, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten spijt. In de anarchisti
sche theorie21 komt wederkerigheid wel expliciet aan bod als een spontane en 
vrijwillige coöperatiestructuur die als alternatief voor statelijke dwang kan gel
den. Maar ook de anarchistische theorie kan niet op een uitgewerkte wederke-
righeidstheorie bogen. Zo ontbreken de psychologische componenten van we
derkerigheid en wordt geen onderscheid gemaakt tussen reciprociteit en mutu
aliteit. Dit onderscheid blijkt - zoals nog zal worden betoogd - voor het inzicht 
in wederkerigheid van groot belang te zijn. 

Zelfs de feministische filosofie en met name de zorgethiek brachten mij niet 
verder in de zoektocht naar de precieze betekenis van wederkerigheid. De femi
nistische kritiek op het atomiserende gelijkheidsbeginsel heeft geresulteerd in 
een ethiek waarin de (zorg)relaties tussen mensen voorop staan. Daardoor be
vinden deze vrouwenstudies zich in médias res van de wederkerigheid, maar de 
zelfstandige betekenis van dat begrip wordt niet onderzocht22, al noemt Nod-
dings23 wederkerigheid een centrale notie van de zorgethiek. Vanuit de feminis
tische filosofie kwam ik in aanraking met filosofen als Levinas en Buber die 

17 Rawls 1985 
18 Keulartz 1992 
19 Van Roermund 1996 
20 Etzioni 1990, 1993; Maclntyre 1981 
21 Kropotkin 1972 (1902) 
22 Benhabib 1987; Gilligan 1982; Tronto 1993; Sevenhuijsen 1996 
23 Noddings 1984 
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eveneens de relatie tot de Ander centraal stellen, en met postmoderne filosofie
ën waarin de Ander de plaats van het autonome en verlichte Subject heeft in
genomen.24 Maar hoe mooi en meeslepend over de relatie met de (onbekende) 
Ander ook wordt geschreven, wederkerigheid wordt niet als een relevante cate
gorie zelfstandig opgevoerd. 

Pas toen ik de rechtssociologie raadpleegde, kwam er licht in de duisternis. 
Rechtssociologen als Röhl25 en Köndgen26 - door wie ook Nieskens-Isphoring 
zich had laten inspireren - bleken uitstekende informanten te zijn over weder
kerigheid als de achtergrondsverwachting (Köndgen) van contractspartijen, en 
over de latente contractsinhoud die daarvan het gevolg is. Schelsky27 verklaart 
de structuurontwikkeling van het recht vanuit het op duurzaamheid gerichte 
wederkerigheidsprincipe. In zijn studie Injustice28 over de sociale gronden van 
gehoorzaamheid en verzet, wijdt Barrington Moore zijn epiloog aan "wederke
righeid als feit, ideologie en ideaal". Zonder het concept van wederkerigheid is 
het volgens Moore onmogelijk om de samenleving anders te interpreteren dan 
als een eeuwigdurende strijd. Helaas laat de auteur een analyse van het kenne
lijk drieledige wederkerigheidsbegrip achterwege. 

Inmiddels was ik verder overtuigd geraakt van het belang van het wederke-
righeidsbeginsel, maar nog steeds miste ik een helder inzicht. Ik zette mijn tour 
d'horizon daarom voort. In de (sociale) psychologie blijkt wederkerigheid een 
belangrijk mechanisme te zijn, maar opnieuw moest worden geconstateerd dat 
het ook daar een obscuur begrip blijft. Wel leveren Mead29 en Kohlberg30 be
langrijke bijdragen aan het inzicht in de structuur van wederkerigheid. Hetzelf
de geldt voor theorieën over de cognitieve ontwikkeling31, over de emotionele 
ontwikkeling32 en over de morele ontwikkeling.33 Hoe instructief deze auteurs 
ook zijn voor het inzicht in het verschijnsel en mechanisme van de wederkerig
heid, zij geven het niet expliciet de prominente plaats die het impliciet blijkt toe 
te komen. 

Uiteindelijk vond ik in de antropologie en sociologie mijn Fundgrube. 
Antropologen hebben wederkerigheid als mentaal en sociaal structuurprincipe 

24 Hermsen 1997 
25 Röhl 1978 
26 Köndgen 1981 
27 Schelsky 1970 
28 Moore 1978 
29 Mead 1934 
30 Kohlberg 1969, 1984 
31 Piaget 1932 
32 Benjamin 1988, 1995 
33 Kohlberg 1969 
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onderzocht.34 Sociologen hebben zich incidenteel direct met het beginsel bezig
gehouden35 of tot onderdeel van het leerstuk van sociale cohesie gemaakt.36 

Alleen de sociale ruiltheorieèn en speltheorieën - waaronder het leerstuk van 
het prisoners dilemma - vielen tegen. Wederkerigheid wordt in die theorieën 
weliswaar als een centraal begrip gezien, maar voornamelijk als een rationeel en 
egotistisch beginsel behandeld dat paradoxalerwijs bijdraagt aan sociale cohesie 
en interactie.37 

Tenslotte mogen de sociobiologie en de ethologie38 niet onvermeld blijven. 
Daarin wordt nadrukkelijk gewezen op de biologische wortels van de moraal. 
Het vermogen tot wederkerig handelen zou in onze genetische aanleg besloten 
liggen. De norm van wederkerigheid, de Gouden Regel, de gift en onderlinge 
hulp en steun zijn ook bij primaten aanwezig en komen via dezelfde mechanis
men van herkenning en erkenning tot stand. Hoewel de sociobiologie een over
tuigend bewijs kan leveren van de natuurlijke kracht van wederkerigheid, zijn 
de theorieën over het verband tussen het gedrag van dieren en het rechtsbe-
wustzijn van mensen nog te speculatief om in dit onderzoek ook van de socio
biologie gebruik te maken. 

Mijn voorlopige conclusie was dat het wederkerigheidsprincipe in veel we
tenschappelijke disciplines een rol speelt, maar dat de vele ondoorzichtige ver
schijningsvormen ervan er debet aan zijn dat dit beginsel - met uitzondering 
van de antropologie en sociologie - zo weinig wordt geëxpliciteerd. Het gevolg 
is dat het wederkengheidsbeginsel als een verzonken continent onder verschil
lende wetenschappelijke disciplines - inclusief de discipline van het recht - ver
borgen ligt. 

Probleemstelling 
Tijdens de zoektocht naar een antwoord op de vraag "wat is wederkerigheid?" 
veranderde mijn probleemstelling. Was ik aanvankelijk geïnteresseerd in de 
vraag hoe het wederkerigheidsbeginsel als correctie op de rechtspolitieke effec
ten van het gelijkheidsbeginsel kan worden gebruikt, gaandeweg verschoof 
mijn interesse naar de zelfstandige betekenis van het wederkerigheidsbegrip. 
Als deze er tenminste is. Want een zekere scepsis en argwaan hebben mij tijdens 
dit onderzoek nooit verlaten. Zo waren er objectieve gronden om aan de onder-

34 Lévi-Strauss 1969 (1947); Malinowski 1922; Mauss 1923; Sahlins 1972 
35 Cheal 1988; Godbout 1992; Gouldner 1960; Komter 1996, 1997; Simmel 

1992 (1908) 
36 Durkheim 1984 (1893) 
37 Axelrod 1984; Blau 1964; Ekeh 1974; Den Hartogh 1985; Homans 1974 
38 Trivers 1971; De Waal 1996 
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neming te twijfelen. Heeft het bij voorbeeld wel zin het polymorfe wederkerig-
heidsbegrip als zodanig te bestuderen? Is het als beginsel niet zo sterk in andere 
beginselen verankerd dat het zinloos is wederkerigheid daaraan als apart aan
dachtsveld te onttrekken? En is het wederkerigheidsbeginsel niet zo alom aan
wezig, dat schrijven over wederkerigheid schrijven over het leven zelf is? 
Voorts was er ook de subjectieve twijfel of ik als jurist wel met het juiste weten
schappelijke gereedschap was uitgerust om een zwerftocht langs zoveel uiteen
lopende kennisgebieden tot een goed einde te brengen. 

Toch waren deze twijfels geen reden om van het onderzoek af te zien. De 
reikwijdte van het wederkerigheidsbeginsel levert bovendien voor de onder
zoeker het voordeel op dat zij haar pretenties bescheiden moet houden. In dit 
boek wordt daarom slechts gepoogd het verzonken continent van de wederke
righeid in kaart te brengen. Wat zijn de kernelementen van wederkerigheid? 
Welke vormen van wederkerigheid kunnen we onderscheiden? Op welke wij
ze draagt wederkerigheid bij aan sociale rechtvaardigheid? 

Deze vragen hebben ook een maatschappelijk belang. (Positieve) wederke
righeid is bij uitstek een solidariteitsprincipe. Het maakt vreemdelingen tot 
vrienden, zegt Lévi-Strauss. In een multiculturele samenleving als de onze 
wordt de vreemdeling hevig geproblematiseerd. De aandacht van wetenschap 
en beleid richt zich daarbij op het gelijkheidsbeginsel en een gelijkheidspoli-
tiek, waarbij tegelijkertijd - althans op papier - krampachtig wordt geprobeerd 
de Ander in zijn differentie te respecteren. Wat van deze - in de praktijk hybri
de - gelijkheidspolitiek ook het resultaat mag zijn, solidariteit tussen vreemden 
in ieder geval niet. Daartoe is, zoals in dit boek zal worden betoogd, een "ge
meenschappelijke symbolische orde" nodig, door middel waarvan tussen 
vreemden "het andere als het eigene kan wederkeren". 

Methode 
Het moge inmiddels duidelijk zijn dat de methode die werd gevolgd om het ge
stelde doel te bereiken, een eclectische is geworden. Uit de filosofie, psycholo
gie, sociologie, antropologie en het recht werden die elementen gedistilleerd die 
een samenhangend - en voor het recht relevant - antwoord gaven op de hoofd
vraag: wat zijn de kernelementen van wederkerigheid? Daartoe werd het we-
derkengheidsbegnp opengebroken door het uit zijn disciplinaire fragmente
ring te halen. De relevante dimensies werden vervolgens bijeengebracht en ge
synthetiseerd tot een voor de rechtswetenschap bruikbaar resultaat. Teneinde 
enige ordening aan te brengen in deze eclectische methode, heb ik mij - wat be
treft de hoofdlijnen van het betoog - voornamelijk beperkt tot de klassieke tek
sten in de verschillende disciplines. O p de vele kritieken en debatten rondom 
deze klassieke teksten ben ik niet ingegaan. Zij zouden het inzicht in het weder
kerigheidsbeginsel zeker hebben vergroot en genuanceerd, maar de beschrij-
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ving van de grondstructuur van wederkerigheid ook nodeloos ingewikkeld 
hebben gemaakt. Voorts werden slechts die klassieke teksten tot uitgangspunt 
gekozen die in zichzelf al interdisciplinair zijn of in verschillende disciplines 
een rol van betekenis spelen. In volgorde van opkomst zijn dat de teksten van 
de auteurs Qessica) Benjamin, Lacan, Mead, Piaget, Kohlberg, Gilligan (over de 
psychologische en morele betekenis van wederkerigheid); Durkheim, Mauss, 
Lévi-Strauss (over de sociale betekenis van wederkerigheid); Hobbes, Locke en 
Rousseau (over de principieel-juridische betekenis van wederkerigheid). 

Inhoud 
In het eerste hoofdstuk wordt wederkerigheid vanuit een psychoanalytisch per
spectief beschreven als de uitkomst van het conflict tussen geldingsdrang en er-
kenningsdwang. Wil men als subject bestaan en tot intersubjectiviteit in staat 
zijn, dan zal men ook de ander als subject moeten erkennen. Het werk van Ben
jamin en Lacan is hier de belangrijkste bron. Aan Lacan wordt het inzicht ont
leend dat wederkerigheid geen directe verhouding tussen twee subjecten is, 
maar een door een derde instantie - door Lacan de "symbolische orde" genoemd 
- bemiddelde verhouding. Via een gemeenschappelijke symbolische orde kan 
het eigene in de ander wederkeren. Wederkerigheid wordt hier letterlijk als we-
der-keren opgevat. 

Vervolgens wordt de morele ontwikkelingspsychologie onder de loupe ge
nomen. Het beroemde ontwikkelingsmodel van Kohlberg staat daarbij cen
traal. In dat model wordt wederkerigheid als psychologische en morele catego
rie opgevoerd. Ook Gilligans niet minder befaamde kritiek op Kohlbergs ont
wikkelingsmodel wordt besproken. Gepoogd wordt Kohlbergs ethiek van het 
gerechtigd zijn te verzoenen met Gilligans ethiek van het verplicht zijn. Daar
toe wordt het onderscheid tussen mutualiteit en reciprociteit geïntroduceerd, 
een onderscheid dat door het hele boek heen een belangrijke rol zal blijven spe
len. 

In het tweede hoofdstuk wordt de sociale betekenis van wederkerigheid on
derzocht. Na een korte inleiding op het werk van Durkheim worden de theo
rieën van de antropologen Mauss en Lévi-Strauss tot uitgangspunt genomen. 
Zij hebben getracht de structurele aard van wederkerigheid bloot te leggen 
door psychologische en sociale dimensies met elkaar te verbinden. Uit hun ana
lyse van de gift - het prototype van de wederkerigheidsverhouding - komt het 
verplichtende karakter van wederkerigheid naar voren. Juist dat verplichtende 
karakter maakt wederkerigheid bij uitstek tot het mechanisme voor sociale co
hesie en solidariteit. 

Het derde hoofdstuk beschrijft hoe wederkerigheid in verschillende levens
sferen functioneert. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen affectieve, socia
le en rationele wederkerigheid. De affectieve wederkerigheid is de solidariteit 
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van de familiale verwantschap. Al naar gelang de behoeften van de ander wor
den onbepaalde prestaties nagekomen in het vertrouwen dat te zijner tijd zal 
worden verevend. Ook de sociale wederkerigheid - als de solidariteit in de klei
ne of homogene groep - leidt tot het nakomen van onbepaalde plichten jegens 
de ander in hetzelfde vertrouwen dat de prestaties vroeg of laat zullen worden 
verevend. Kernvraag in dit hoofdstuk is hoe de familiale en sociale wederkerig
heid in een homogene gemeenschap zich in een heterogene samenleving kan 
voortzetten als solidariteit tussen vreemden. Instituties als het nationalisme, de 
markt, de staat en het recht blijken daarbij een cruciale maar ambivalente rol te 
spelen. De rol van het nationalisme, de markt en de verzorgingsstaat worden in 
dit hoofdstuk besproken. 

Aan de rol van het recht en de rechtsstaat zijn de twee laatste hoofdstukken 
gewijd. In het vierde hoofdstuk wordt ingegaan op de transformatie van sociale 
wederkerigheid in rationele wederkerigheid voorzover die door de sociale con
tractsidee - de grondslag van de moderne rechtsorde - wordt mogelijk gemaakt. 
Aan de hand van het werk van Hobbes, Locke en Rousseau wordt beschreven 
hoe de moderne rechtsorde abstraheert van familiale en sociale verwantschap
pen en een identificatieverhouding tussen individuele rechtssubjecten instal
leert. De symbolische orde van het moderne recht bemiddelt tussen vreemden 
en maakt rationele wederkerigheid mogelijk indien en zolang tussen hen prin
cipiële rechtsbetrekkingen bestaan. 

In het vijfde hoofdstuk wordt de rationele wederkerigheid van het recht na
der geanalyseerd. Vervolgens worden onderdelen van het positieve recht ge
toetst aan het wederkerigheidsbegrip zoals dat in de voorafgaande hoofdstuk
ken is ontwikkeld. De vermaatschappelijking van het privaatrecht wordt be
schreven als een overgangsproces van mutuele naar réciproque rechtsbetrek
kingen. 

De bestuursrechtelijke figuur van de wederkerige rechtsbetrekking blijkt de 
toets aan het wederkerigheidsbegrip nauwelijks te kunnen doorstaan wanneer 
daarbij niet een onderscheid wordt gemaakt tussen natuurlijke personen en 
rechtspersonen. Waar tussen de staat en andere machtige rechtspersonen in be
paalde gevallen van principieel genormeerde wederkerigheid sprake kan zijn, 
daar kan tussen staat en natuurlijke persoon slechts pseudo- wederkerigheid be
staan. 

Het onderzoek wordt afgesloten met enkele rechtspolitieke conclusies. 
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I Wederkerigheid, 
rechtvaardigheid en liefde 

De psychologische en morele betekenis van 
wederkerigheid 

1 INLEIDING 

De lezer zal zich misschien afvragen of het werkelijk nodig is om een onder
zoek naar de betekenis van het wederkerigheidsbeginsel in de rechtsweten
schap aan te vangen met een beschouwing over de psychologische en zelfs 
psychoanalytische structuur van wederkerigheid. Studies over bij voorbeeld 
het vertrouwensbeginsel of het gelijkheidsbeginsel kunnen toch ook volstaan 
met een positiefrechtelijke of rechtstheoretische benadering? 

Een omweg langs de psychologie en zelfs psychoanalyse lijkt in geval van 
het wederkerigheidsbeginsel echter onontkoombaar. Want waar en hoe in de 
literatuur ook over wederkerigheid wordt geschreven, steeds keren daarin twee 
begrippen terug: (intersubjectiviteit en erkenning. Zij blijken de pijlers van 
wederkerigheid te zijn. (Intersubjectiviteit en erkenning zijn begrippen die een 
zodanig sterke psychologische connotatie hebben, dat de onderzoeker van we
derkerigheid onvermijdelijk op het terrein van de psychologie terechtkomt. 

Daar komt bij dat de suggestieve uitspraak van Lévi-Strauss1 dat wederkerig
heid een "mentale structuur" is, door tal van auteurs direct of indirect wordt be
vestigd. In Hoofdstuk II wordt deze opvatting van Lévi-Strauss uitgebreid be
sproken. Maar hier heeft de term "structuur" reeds enige toelichting nodig, om
dat inzicht in het verschijnsel van de wederkerigheid inzicht in zijn structurele 
en structurerende aspecten vereist. 

In algemene zin wordt onder een structuur een geheel van elementen ver
staan die onderling zodanig zijn verbonden dat wijziging van één element wijzi
ging van alle elementen tot gevolg heeft. Deze algemene omschrijving schiet 
echter tekort wanneer het gaat om een psychologische structuur. Scherper is 
daarom de omschrijving door Mooij van een psychologische structuur als 

"het geheel van samenhangende bestanddelen die door hun onderlinge re
laties worden bepaald en getransformeerd. De relaties en zeker de transfor-

1 Lévi-Strauss (1947) 1967:98 
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maties blijven onbewust maar bepalen wel - min of meer dwingend - het 
gedrag. Een psychologische structuur bevindt zich niet op het niveau van 
de waarneembare werkelijkheid, maar heeft wel een eigen werkelijkheid 
in die zin dat zij de waarneembare werkelijkheid organiseert/structureert 
en daarom als een eigenschap van de werkelijkheid kan worden opgevat".2 

In de loop van deze studie zal blijken dat de definitie van Mooij van toepassing 
is op de onbewuste relaties en transformaties in de structuur van wederkerig
heid, en op de wijze waarop het wederkerigheidsbeginsel het handelen - gedeel
telijk onbewust - structureert. 

In dit hoofdstuk gaat het om de psychologische en morele aspecten van die 
structuur. Na een korte verkenning van de psychoanalytische betekenis van 
wederkerigheid, wordt de morele ontwikkelingspsychologie besproken. Via 
het werk van Mead bereiken we Kohlberg, die in zijn beroemde model van mo
rele ontwikkeling een direct verband legt met de historische ontwikkeling van 
de moraalfilosofie. Kohlbergs theorie zal worden herlezen in termen van we
derkerigheid. In dezelfde termen zal ook het werk van een van zijn belangrijk
ste critici - Gilligan - worden herlezen. Vervolgens zal worden betoogd dat van
uit het wederkerigheidsbegrip Kohlbergs rechtvaardigheidsethiek kan worden 
verzoend met Gilligan's zorgethiek. Deze verzoening komt tot stand door in 
het debat het belangrijke onderscheid te introduceren tussen de twee modalitei
ten van wederkerigheid: mutualiteit en reciprociteit, een begrippenpaar dat in 
het hele boek een rol zal blijven spelen. 

2 WEDERKERIGHEID IN DE PSYCHOANALYSE: BENJAMIN 
EN LACAN 

Het begrip wederkerigheid komt in de psychoanalytische literatuur slechts in
direct aan bod. De betekenis ervan moet worden gedistilleerd uit de vele be
schouwingen over subjectiviteit en erkenning. Temidden van de overvloedige 
literatuur bleek het werk van twee auteurs in het bijzonder bruikbaar. De eer
ste auteur is Jessica Benjamin, een Amerikaanse psychoanalytica in de feminis
tische traditie. De tweede auteur is Jacques Lacan, de Franse psychoanalyticus 
die als belangrijke vernieuwer van de freudiaanse psychoanalyse wordt gezien. 
Beide auteurs zijn geïnspireerd door Hegels3 erkenningstheorie en beiden wor
stelen met de vraag hoe het kind tot subjectieve autonomie kan komen, die het 
in staat stelt een ander als subject te erkennen. N u is zeker deze laatste vraag 
heel gebruikelijk in de ontwikkelingspsychologie. Ongebruikelijker is echter 
het antwoord dat deze auteurs geven en het inzicht in het vermogen of onver-

2 Mooij 1975:27 
3 Zie voor een heldere uitleg daarvan Honneth 1995 
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mogen tot wederkerigheid dat zij met hun antwoord verschaffen. Benjamin 
legt de nadruk op de interactie tussen moeder en kind in de eerste kinderjaren. 
Lacan verbreedt het vraagstuk van intersubjectiviteit en erkenning tot een 
vraagstuk dat mede de cultuur, of - in lacaniaanse zin - de "symbolische orde" 
omvat. 

2.1 Wederkerigheid in dyadiscbe verhoudingen 

In haar boeken The Bonds of Love (1988) en Like Subjects, Love Objects, essays on 
recognition and sexual difference (1995) onderzoekt Jessica Benjamin de psycho
logische structuur van macht, liefde en onderwerping aan de hand van de 
psychoanalytische categorie "erkenning". De behoefte om door de ander te 
worden erkend en de capaciteit om de ander te erkennen zijn beide vanaf de eer
ste kinderjaren aanwezig. Maar deze wederkerige erkenning komt pas na een 
pijnlijke strijd tot stand, als zij al tot stand komt. Het kind heeft daartoe een 
lange ontwikkelingsgang te gaan. Bij de beschrijving van deze ontwikkeling 
maakt Benjamin gebruik van de klassieke psychoanalyse, van de objectrelatie-
theorie van Winnicott en van wat zij het "relationele perspectief" van de 
psychologische ontwikkeling noemt. 

In de klassieke, freudiaanse psychoanalyse wordt de psychologische ontwik
keling van het kind in de pre-oedipale fase4 als een intrapsychisch, onbewust 
proces opgevat waarin het kind wordt beheerst door driften en afweermecha
nismen. De klassieke psychoanalyse is volgens Benjamin daarom "infantocen-
trisch" en gebaseerd op een één-persoonsmodel. In dat model wordt een scherp 
onderscheid gemaakt tussen het zelf en de ander; tussen liefde voor het zelf en 
liefde voor de ander; tussen subject en object; tussen behoefte en bevrediging. 
In dit model is geen ruimte voor wederkerigheid tussen het kind en de ander/de 
moeder. 

Volgens de post-freudiaanse objectrelatietheorie zijn deze opposities niet 
vol te houden. Onderzoeken naar het gedrag tussen moeder en kind maken dui
delijk dat het kind reeds in de pre-oedipale fase tot interactie met de moeder in 
staat is. In de objectrelatietheorie is daarom een twee-persoonsmodel ontwik
keld, waarin deze interactie centraal staat. 

In de door Freud daaraan gegeven betekenis verwijst het oedipuscomplex 
naar de psychische ontwikkelingsfase tussen het derde en vijfde levensjaar 
waarin het jongetje het verlangen om de moeder te bezitten en de vader 
te elimineren moet opgeven (het meisje het verlangen naar de vader en 
naar de eliminatie van de moeder) en zijn of haar sexe-identiteit leert te 
anvaarden. 
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In de eerste levensmaanden wordt de ander intrapsychisch als object toegeëi
gend. Het kind identificeert zich met zijn innerlijke representaties van de moe
der en is niet in staat zich van de moeder te onderscheiden. Al zijn hier wel de 
eerste intersubjectieve momenten aanwezig in de blikken en glimlachen die 
moeder en kind wisselen. Het kind zoekt in deze periode zelfs hardnekking de 
blik van de moeder.5 Vanaf ongeveer de zesde levensmaand is de moeder met 
meer uitsluitend een verinnerlijkte fantasie, maar begint zij contouren te krij
gen als een ander subject. Op dat moment zal het kind zich tot een ander moe
ten gaan verhouden. O p datzelfde moment wreekt zich de intrapsychische erfe
nis, zo schrijft Benjamin. Hoe is het kind in staat de overgang te maken van een 
bestaanswijze waarin de ander als fantasie-object is verinnerlijkt naar een be-
staanswijze waarin het de ander als subject buiten hem accepteert? Met andere 
woorden, hoe leert het kind de werkelijkheid te accepteren of althans een juiste 
verhouding tussen fantasie en werkelijkheid te verkrijgen? 

In de klassieke freudiaanse theorie en postfreudiaanse objectrelatietheorie 
reageert het kind met angst en agressie op de verstoring van zijn eenheids- en al-
machtsfantasie. Het kind probeert de ander in zijn fantasie te vernietigen ten
einde zijn gevoel van almachtige eenheid in stand te laten. Volgens Winnicott -
een belangrijke vertegenwoordiger van de objectrelatietheorie - is het kind ech
ter tegelijkertijd opgelucht dat de werkelijkheid/de moeder in stand blijft en 
dat zijn destructieve fantasie slechts fantasie is. Deze geruststellende ervaring 
ontneemt aan de werkelijkheid het angstaanjagende aspect en bevordert daar -
door de separatie tussen moeder en kind. Het intrapsychische en het intersub
jectieve, fantasie en werkelijkheid kunnen daardoor in balans komen. Zij het 
slechts in beginsel. Volgens Winnicott blijft destructie de onbewuste achter
grond van de liefde voor een werkelijk object. "While I am loving you I am all 
the time destroying you in (unconscious) fantasy. '^ Het paradoxale resultaat van 
deze gelijktijdige aanwezigheid van onbewuste fantasie en werkelijkheidsbesef 
is, aldus Benjamin, de mogelijkheid "to have reality and to eat it too."7 

De intrapsychische en de intersubjectieve werkelijkheid sluiten elkaar dus 
niet uit volgens Benjamin, maar beïnvloeden elkaar vanaf de vroegste kinderja
ren en blijven in een permanente spanningsverhouding tot elkaar staan. Deze 
spanningverhouding wordt volgens Benjamin bepaald door twee polen. De ene 

5 Fascinerende studies in dit verband zijn die naar de interacties tussen de 
blinde moeder en het kind, of tussen het blinde kind en de moeder. In 
plaats van blikken worden andere signalen uitgewisseld. Adamson 1977; 
Als 1980. 

6 Geciteerd bij Benjamin 1995:45 
7 Benjamin 1995:45 



Wederkerigheid, rechtvaardigheid en liefde 

pool is de intrapsychische behoefte om zich als autonoom subject te laten gel
den door de ander tot object te maken. De andere pool is de behoefte om door 
de ander als verlangend subject te worden erkend en bevredigd. Deze laatste be
hoefte - en hier stuiten we op een tweede paradox - kan echter pas worden gerea
liseerd wanneer de ander zélf als subject wordt erkend. Wanneer behoeften, 
verlangens en uitingen van de één niet door de ander worden begrepen, kunnen 
zij immers ook niet worden erkend en verliezen zij elke betekenis. Maar deze 
verlangde erkenning zal echter nooit worden verkregen wanneer deze niet we
derzijds is. Want wanneer de een de ander ontkent - "vernietigt" in Winnicotts 
terminologie - is er geen ander die hem kan erkennen en tot gelding kan breng
en. In order to exist for oneself, one has to exist for an other, schrijft Benjamin.8 

Vooruitlopend op het gedachtengoed van Lacan zou men ook kunnen zeggen 
dat een subject alleen kan bestaan door het bestaan van de ander. Wederkerige er
kenning is daarom geen vrije keus, maar een voorwaarde om als subject te be
staan. 

Met deze spanningsverhouding tussen de twee polen van geldingsdrang en 
erkenningsdwang beweert Benjamin op zich niets nieuws. Hegel formuleerde 
hetzelfde paradoxale probleem in filosofische termen in zijn behandeling van 
de meester-knechtdialectiek. Volgens Hegel is het subject niet in staat een even
wicht te vinden in de spanningsverhouding tussen geldingsdrang en erken
ningsdwang. Het subject ervaart zichzelf in eerste instantie als onafhankelijk en 
almachtig. De ander wordt slechts nodig geacht als middel om erkend te wor
den. Niet wederkerigheid, maar instrumentalisering van de ander staat voorop. 
Daarom zal de een altijd proberen de ander tot erkenning te dwingen, zonder 
op zijn beurt zelf erkenning te hoeven geven. De behoefte aan de ander wordt, 
aldus Hegel, getransformeerd tot overheersing van de ander. Maar deze trans
formatie straft zichzelf. Want terwijl de heer, door generaties lang te parasite
ren op de arbeidskracht van de knecht, langzaam maar zeker degenereert en in 
toenemende mate afhankelijk wordt van de arbeidskracht van de knecht, wint 
de knecht in dezelfde mate aan zelfbewustzijn. Door dit toenemende zelfbe
wustzijn accepteert de knecht niet langer dat hij door de heer niet wordt er
kend. De degeneratie van de heer roept de regeneratie van de knecht op. 

Het monadische, op zich zelf betrokken ego dat zich heer en meester waant, 
is ook het ego van de klassieke psycho-analyse. Freud meende dat het ego nooit 
vrijwillig tot wederkerige erkenning overgaat. Hij geeft zijn almachtsbehoefte 
alleen op wanneer hij geen andere keus heeft. Maar onbewust blijven zijn al-
machtsfantasieën in stand. 

8 Benjamin (1988) 1990:53 
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Benjamins ideeën zijn echter wél vernieuwend waar zij tussen de twee polen 
een nieuw - en derde - veld van intersubjectieve ervaringen beschrijft dat de 
spanning in evenwicht kan houden. O p dit veld doen zich niet alleen de gerust
stellende, transitioned ervaringen voor waarop Winnicott doelde, maar ook in
tersubjectieve ervaringen. Blijkens het onderzoek van Piaget9 - later veelvuldig 
bevestigd - zoekt het kind reeds vanaf de eerste maanden stimuli en tracht het 
zijn omgeving door actie en reactie te construeren. Meer nog dan aan eten en 
verzorging blijkt het kind uit te zijn op affectieve interactie. Deze komt tot 
stand wanneer de moeder de signalen van het kind erkent en adequaat reageert 
wanneer het kind honger heeft, slaap heeft, wanneer het wil spelen etc. Erken
ning is volgens Benjamin de essentiële reactie op de actie van het kind. Het kind 
kan pas zeggen "dit ben ik en dit doe ik" als een ander zijn bestaan en handeling
en erkent. 

De internalisering van de erkennende responsiviteit van de moeder is de eer
ste aanzet tot een psychologische structuur van wederkerigheid. Door de res
ponsiviteit te internaliseren kan het kind van rol wisselen en zich inleven in het 
plezier van de moeder zoals de moeder zich in zijn plezier inleeft. Deze eerste 
vormen van internalisering en empathie brengen intersubjectieve activiteit op 
gang. Het kind maakt zich dus niet los uit de symbiose met de moeder door een 
afgesloten, zelfstandige eenheid te worden - zoals de objectrelatietheorie stelt -
maar door de symbiotische eenheid te transformeren tot een intersubjectieve 
relatie waarin evenwicht bestaat tussen geldingsdrang en erkenningsdwang, 
tussen separatie en binding. De wederkerige erkenning is de katalysator van 
deze transformatie. De transformatie wordt voorts bevorderd door het feit dat 
erkenning geen kwestie is van incidentele acties en reacties, maar een constant 
element is in de eerste ontwikkelingsfasen. Volgens Benjamin hoeft de span
ningsverhouding tussen geldingsdrang en erkenningsdwang dus niet noodzake
lijkerwijs tot overheersing van de een over de ander te leiden. Erkenning en er
kend worden is voor het kind immers ook een ervaring van intersubjectief be
leefd plezier en geluk, zelfs zodanig dat erkenning niet alleen een voorwaarde 
om te bestaan, maar zelfs een doel van het bestaan kan zijn. 

Maar met dit alles is volgens Benjamin niet gezegd dat erkenning een harmo
nisch proces is. Integendeel, het intersubjectieve veld blijft onder de permanen
te invloed van de spanning tussen geldingsdrang en erkenningsdwang staan, en 
daarmee onder de invloed van het intrapsychische. De enige oplossing voor 
deze spanning is de instandhouding ervan op het intersubjectieve veld. Valt dit 
spanningsveld weg dan domineert het intrapsychische domein en krijgen over
heersing, destructie en onderwerping vrij baan. Er is dan geen sprake meer van 

9 Piaget 1926 
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een intersubjectieve, wederkerige relatie, maar van een subject-object-relatie 
waarin beide partijen complementaire rollen vervullen van de gever of de ne
mer, de heerser of de onderworpene, de meester of de knecht. Daarentegen is 
wederkerigheid - als de psychologische structuur die uit een geslaagd erken
ningsproces naar voren komt - een evenwichtige verhouding van (erkenning) 
geven, ontvangen en teruggeven. 

In de intersubjectieve theorie van Benjamin heeft wederkerigheid de volgende 
kenmerken: 

1. Wederkerigheid is - in de vorm van wederkerige erkenning - een noodza
kelijke voorwaarde om als een subject te bestaan. 

2. Wederkerigheid is een intersubjectieve evenwichtscategorie en geen com
plementaire categorie van subject-objectposities. In wat gewoonlijk als een 
vorm van negatieve wederkerigheid wordt opgevat - de vergelding, wraak en 
vendetta - ontbreekt het intersubjectieve evenwicht en is sprake van een wisse
lende subject-object- complementariteit. Het "oog om oog tand om tand" is zo 
bezien geen wederkerigheidsverhouding, maar een complementaire verhou
ding.10 

3. Wederkerigheid is - als een door erkenning gecreëerde mentale structuur -
ook een verwachting. Mensen leren om wederkerig te handelen en verwachten 
dat ook de ander wederkerig handelt. Wederkerigheid wordt aldus een structu
rerend principe. 

Uit Benjamins werk wordt duidelijk dat - via het mechanisme van de erken
ning - intersubjectiviteit en wederkerigheid nauw samenhangen. Maar volgt uit 
het vermogen tot wederkerigheid in de dyadische verhouding tussen moeder en 
kind vanzelfsprekend het vermogen om ook buiten die dyadische verhouding 
wederkerige verhoudingen aan te gaan? Ongetwijfeld is de basic trust11 die het 
kind van de responsieve moeder ontvangt een belangrijke voorwaarde om ook 
in relaties met anderen een evenwicht te vinden tussen geldingsdrang en erken-
ningsdwang. Toch leert de ervaring dat intersubjectieve en wederkerige relaties 
met anderen - en zeker met anderen buiten de eigen familiale of sociale groep -
niet vanzelfsprekend zijn. Buiten dyadische relaties wordt wederkerigheid een 
complexer mechanisme. Voor inzicht in dat complexe mechanisme biedt het 
werk van Lacan aanknopingspunten. Waar Benjamin een gemeenschappelijk 

10 In zijn basistekst over het wederkerigheidsprobleem, The Norm of Reci
procity (1960), maakt ook Gouldner een onderscheid tussen wederkerig
heid en complementariteit. De wraak en vergelding blijven bij hem ech
ter uitdrukkingen van negatieve wederkerigheid. 

11 Deze inmiddels tot gemeengoed geworden term is afkomstig van Erikson 
1963 
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veld nodig acht waar A en B elkaar in een intersubjectief evenwicht kunnen 
vinden, daar geeft Lacan aan dat gemeenschappelijk veld een heel andere bete
kenis. Hij maakt daardoor een gelaagder begrip van wederkerigheid mogelijk. 
Volgens Lacan komt wederkerigheid pas tot stand in een triangulaire - dat wil 
hier zeggen: in een door een derde term bemiddelde - verhouding. Deze derde 
term, door Lacan de "symbolische orde" genoemd, fungeert als gemeenschap
pelijk veld, dat subjectiviteit en intersubjectiviteit mogelijk maakt. Maar deze 
zijn allesbehalve authentiek. Het subject is het effect van de taal, de beelden, de 
mythes, de geboden en de verboden die aan dat subject voorafgaan en het over
leven. Erkenning en intersubjectiviteit - en daarmee wederkerigheid - worden 
in de theorie van Lacan verbreed tot een vraagstuk van taal en cultuur. 

2.2 Wederkerigheid als bemiddelde verhouding 

Het is Lacans grote verdienste geweest dat hij de psychoanalyse heeft verrijkt 
met inzichten uit de filosofie, taaltheorie en antropologie. Hierbij moet echter 
meteen worden aangetekend dat het werk van Lacan uiterst moeilijk toeganke
lijk is. Het ondoorzichtige veld van het onbewuste dat Lacan beschrijft, brengt 
hij opzettelijk in zijn stijl tot uitdrukking. 

"The result is a hermetic obscurity in Lacan's writings that is all the more 
infuriating for being so deliberate. That is why they seem so much like a re
bus: the reader feels that something significant is being said if only he could 
find out what it is", 

schrijven Muller & Richardson.12 Mijn eigen ervaring was niet anders. Lezend 
in het werk van Lacan, kreeg ik de indruk dat hij - met name in zijn beschou
wingen over de verhouding tussen de imaginaire en symbolische orde - een inte
ressante bijdrage levert aan het in de sociologie en antropologie zo belangrijke 
begrip "symbolisch systeem". Maar welke dat is, werd mij uit het werk van La
can zelf niet precies duidelijk. 

Onder een symbolisch systeem wordt gewoonlijk een geordend geheel ver
staan van gemeenschappelijke tekens, symbolen en betekenissen waarmee men
sen de wereld, hun omgeving en zichzelf duiden. Dankzij dit symbolische sys
teem kunnen mensen met elkaar communiceren, hun handelingen normeren 
en coördineren.13 Met name in de sociologische stroming van het symbolisch 
interactionisme wordt het symbolisch systeem gezien als factor bij uitstek die 
sociale interactie mogelijk maakt. De bijdrage van Lacan is nu dat hij zich niet 
beperkt tot de symbolische orde, maar deze relateert aan twee andere ordes: de 
orde van het imaginaire en de orde van het reële. De drie ordes kunnen alleen in 

12 Muller & Richardson 1982:3 
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relatie tot elkaar en vanuit elkaar worden begrepen. Tezamen vormen de drie 
ordes een structuur, waarbinnen de symbolische orde determinerend is. In deze 
"trias van Lacan"14 wordt een gelaagd begrip van het subject en subjectiviteit 
ontwikkeld, en daarmee ook van wederkerigheid. Wegens de ontoegankelijk
heid van Lacans eigen teksten, heb ik mij voor een beschrijving van de inhoud 
van zijn "trias", moeten verlaten op Lacans exegeten.15 

2.3 De trias van Lacan 

De imaginaire orde 
Net zoals Benjamin vraagt ook Lacan zich af hoe het kind zich tot een individu 
en een zichzelf bewust subject ontwikkelt, dat een evenwicht vindt in het He
geliaanse conflict tussen geldingsdrang en erkenmngsdwang. Het kind wordt, 
aldus Lacan, niet in het niets geboren maar in een symbolische orde, die aan het 
kind zijn eerste betekenisvolle positie geeft in het verwantschapssysteem waar
in het kind als zoon, dochter, kleinkind, neef of nicht wordt verwacht. Het 
kind wordt dus verwacht en geboren binnen een bestaand betekenissysteem. In 
de eerste levensfase is het kind zich daarvan uiteraard nog niet bewust, maar 
verkeert het in een fusionele eenheid met de moeder. Het leeft in een imaginai
re orde, in een sfeer van beelden en van de onbewuste relaties daartussen. 

Anders dan bij Benjamin ontleent bij Lacan het kind geen beginnende sub
jectiviteit aan de erkennende responsiviteit van de moeder. De moeder die rea
geert op de behoeften en verlangens van het kind, voldoet volgens Lacan niet 
zozeer aan lichamelijke behoeften van het kind, maar aan zijn verlangen naar 
liefde en aanwezigheid van de moeder, naar voorzetting van de paradijselijke 
eenheid. Dit verlangen is een dubbel verlangen: het kind verlangt naar de moe
der (de ander) en verlangt dat de moeder naar hem verlangt. Het kind identifi
ceert zich dus met het verlangen van de moeder en wil daarvan tevens het object 
zijn (être tout pour la mère). Maar elke keer dat de moeder gaat en komt - in het 
ritme van hetfort-dalb - blijkt dit verlangen onvervulbaar te zijn. Deze onver-

13 Zie voor een heldere uiteenzetting van overeenkomsten en verschillen 
tussen verwante begrippen als symbolisch systeem, cultuur en instituties: 
Buiks & Kwant 1981 

14 Mooij 1996:2741 
15 Van Hautte 1990; Laplanche & Pontalis 1976; Mooij 1975; 1996; Moyaert 

1994; Muller & Richardson 1982; 
16 Dit ritme werd door Freud geobserveerd bij een kind dat een klosje garen 

naar zich toe trok en van zich af gooide. Dit spel symboliseert volgens 
Freud de macht die het kind meent te hebben over afstand en nabijheid 
van de moeder. 
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vulbaarheid creëert bij het kind een fundamenteel zijnstekort en veroordeelt 
het kind tot het eindeloze verlangen dit zijnstekort op te vullen. Maar volledige 
erkenning van dit verlangen zal nooit worden gevonden. 

"From this point forward the child's desire, its endless quest for a lost para
dise, must be channeled like an underground river through the suhterrean 
passageways of the symbolic order, which makes it possible that things be 
present in their absence (...). "n 

Ook bij Lacan is erkenning (van het verlangen) een probleem van wederke
righeid, maar anders dan Benjamin meent Lacan dat wederkerigheid niet in de 
dyadische relatie moeder-kind kan worden gevonden. Erkenning veronderstelt 
immers subjectiviteit, maar daarvan is geen sprake in de fusionele eenheid met 
de moeder. 

De eerste stap op weg naar subject-wording zet het kind omstreeks de zesde 
maand. Vanaf dat moment is het kind in staat zijn eigen beeld in de spiegel te 
zien. Dit "spiegelstadium" is volgens Lacan het paradigma van de imaginaire 
orde. De identificatie met het spiegelbeeld is in eerste instantie een heilzame er
varing voor het kind. Kinderen worden immers, althans wat hun motorische 
ontwikkeling betreft, te vroeg geboren. Zij ervaren hun lichaam daarom als 
verbrokkeld en onsamenhangend. In de spiegel echter zien zij zichzelf als een 
eenheid. Maar behalve een heilzame is het spiegelbeeld ook een vervreemdende 
ervaring. Het kind identificeert zich niet met zichzelf, maar met een beeld van 
zichzelf, identificeert zich dus met een ander, of het andere. Daardoor ontstaat 
een gespleten identiteit. De identiteit van het kind gaat niet als eenheid vooraf 
aan het beeld, maar wordt door het beeld geconstitueerd. In het spiegelstadium 
schuiven de twee relata - het zelf en het andere, het/e en het moi - daarom voort
durend in elkaar. Maar omdat het kind het spiegelbeeld als een adequate weer
gave van zichzelf beschouwt, miskent het kind dat het zijn identiteit ontleent 
aan een ander, zijn spiegelbeeld. Het moi is het vervreemde Ik. Het kind ont
kent echter zijn gespleten identiteit en meent dat het volledig met zijn beeld sa
menvalt. Deze narcistische relatie is benauwend en biedt geen vrijheid, noch 
ruimte voor een eigen subjectiviteit. 

Tegelijkertijd is de - op miskenning van het Zelf gebaseerde - narcistische 
identificatie de bron van alle latere identificaties. Herkenning en erkenning van 
de ander vinden volgens Lacan daarom hun oorsprong in de miskenning van 
het Zelf. Deze paradox is alleen verklaarbaar vanuit de opvatting dat het Ik geen 
oorspronkelijke entiteit is, maar een door de ander geconstitueerde entiteit. 
Het subject veroorzaakt niet zichzelf, is geen causa sui, aldus Lacan, maar wordt 
veroorzaakt door de ander/ het andere. 

17 Muller & Richardson 1982:23 
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Door de identificatie met een beeld, objectiveert het kind bovendien zich
zelf. Wanneer de moeder het kind optilt voor de spiegel, naar het spiegelbeeld 
wijst en tegen het kind zegt: "Dat ben jij", betekent dat dat "jij" een "dat" is. 
Alleen door opnieuw geboren te worden, maar nu "geboren te worden in de 
taal", dus door intrede in de symbolische orde die primair talig is, leert het kind 
"ik" te zeggen en wordt de opening geboden om subject te worden. De identifi
catie met een beeld wordt dan vervangen door identificatie met een woord. 

Maar het opnieuw geboren worden, deze keer in de orde van de taal, veroor
zaakt een tweede vervreemding. Want wat niet in taal of in andere symbolen is 
uit te drukken, kan ook niet worden uitgewisseld. Het ongezegde zoekt zijn 
toevlucht in het onbewuste, dat volgens Lacan ontstaat op hetzelfde moment 
als waarop het kind de symbolische orde van de taal binnentreedt. 

Overigens is dit onbewuste volgens Lacan wél als een taal gestructureerd. En 
zelfs niet alleen als een taal, maar ook als een verhaal, in de zin van het "discours 
universel"dat aan het kind voorafgaat, en aan de hand waarvan het zichzelf kan 
duiden en zijn wereld begrijpen. Dus ook in het onbewuste is de mens - in de 
woorden van Freud - "kein Herr in eigenem Haus", maar is hij een produkt van 
de collectieve representaties van zijn cultuur: de symbolische orde, bij Lacan 
ook "de Ander" geheten. In dromen, neurotische symptomen, faalhandelingen 
en ziekten "spreekt" dat onbewuste zich uit, al is het niet onmiddellijk te ver
staan. Want het onbewuste drukt zich uit in een eigen alfabet, zoals droomfrag-
menten, bizarre associaties, klank, - beeld-, en woordelementen. Net zoals in 
een taal de elementen verwisselbaar en combineerbaar zijn, zo zijn deze imagi
naire elementen dat ook. Maar het is - nogmaals - niet de taal van het Ik. In het 
onbewuste spreekt het transindividuele: de symbolische orde waarin het kind 
wordt geboren en zonder welke het geen plaats en betekenis zou hebben. 

De taal van het onbewuste ligt niet diep verscholen, maar is de permanente 
begeleider van taal die bewust wordt uitgesproken, zij het dat zij beide hun ei
gen wetten hebben. In navolging van Lévi-Strauss stelt Lacan dat de wetten van 
het onbewuste tot uiting komen in de instituties van een samenleving, zoals in 
mythen, verwantschapsregels en in de universele regel en verwachting dat gif
ten vroeg of laat worden teruggegeven. Vooral deze laatste wetmatigheid van 
het onbewuste zal in het tweede hoofdstuk van dit boek van belang blijken te 
zijn voor de verklaring van het wederkerigheidsbeginsel in het sociale verkeer. 

Voorzover wederkerigheid in de gebruikelijke zin wordt opgevat als een 
verhouding tussen twee individuen die zich vrijelijk jegens elkaar verplichten, 
betekent Lacans theorie een stevige ondermijning van deze simpele opvatting 
van wederkerigheid. Niet alleen de betekenis van de symbolische orde - die 
hieronder nader wordt uitgelegd - maar ook de betekenis van de imaginaire 
orde maakt bruusk een einde aan het geloof in een autonoom individualisme en 
authentieke gedragsvrijheid. Het individu dat uit de imaginaire orde tevoor-

11 
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schijn komt, is in het opzicht van authenticiteit ernstig gemankeerd. Het indi
vidu is geen causa sui, maar subiectus. Onderworpen aan het verlangen van een 
ander (de moeder), waarmee het zim eigen verlangen heeft geïdentificeerd. 
Onderworpen ook aan een imaginaire miskenning van zichzelf. En tenslotte 
onderworpen aan een symbolische orde die aan het subject voorafgaat, het om
vat, bepaalt en overleeft. Zelfs het onbewuste is niet van het subject, maar trans
individueel. 

De wederkerigheid die dit subject betracht zal dus net zo min aan het ideaal
beeld van een vrije, authentieke erkenningsverhouding beantwoorden als het 
subject zelf aan dat ideaalbeeld van vrijheid en authenticiteit beantwoordt. Wel 
wordt het subject voortgedreven door een verlangen naar wederkerigheid dat 
nooit vervuld zal kunnen worden op de wijze waarop het subject hoopt: name
lijk als een herstel van de imaginaire, fusionele eenheid met de moeder. Kor
tom, vanuit de lacaniaanse psychoanalyse bezien is wederkerigheid - in de zin 
van intersubjectieve erkenning - een oerverlangen, dat echter per definitie 
slechts beperkt kan worden vervuld18 en daarbij bovendien afhankelijk is van 
een derde, bemiddelende term: de symbolische orde. 

De symbolische orde 
Alvorens de overgang van de imaginaire naar de symbolische orde te beschrij
ven, verdient het begrip "symbolische orde" een nadere toelichting. Van de vele 
definities en omschrijvingen die de ronde doen, is die van Béraudy19 niet alleen 
een van de duidelijkste, maar - door zijn verwijzing naar een oorspronkelijk so
ciaal contract, dat verderop in dit boek een belangrijke rol zal spelen - in het ka
der van dit onderzoek ook de meest bruikbare. 

Béraudy vangt zijn uiteenzetting over de betekenis van het begrip symboli
sche orde aan met een mythisch voorbeeld. Toen in de vroegste tijden individu
en of groepen met elkaar tot vrede of een akkoord wilden komen, braken zij 
een stenen voorwerp in evenveel stukken als er betrokken partijen waren. Ieder 
nam een van de stukken mee naar huis, bewaarde het en droeg het over aan zijn 
nakomelingen. Zodra men het akkoord nieuw leven wilde inblazen, kwamen 
de partijen of hun nakomelingen bijeen en pasten zij de gebroken stukken aan 
elkaar. Degenen die een passend stuk bij zich hadden werden als wederpartij 
herkend en erkend. Op grond van dit voorbeeld definieert Béraudy de symboli-

18 Interessant en opmerkelijk in dit verband is Hegels definitie van de liefde 
als het verlangen om "in de ander bij jezelf te zijn". Deze definitie geeft 
de situatie in de imaginaire orde weer. Daaruit kan - in Lacaniaanse zin -
worden geconcludeerd dat de liefde een categorie van de imaginaire orde 
is en daarmee geen wederkerigheidsbetrekking tussen twee subjecten. 

19 Béraudy 1985 
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sehe orde als een verdrag of een wet die diegenen met elkaar verbindt die aan het 
verdrag zijn onderworpen. Het verdrag opent een ruimte voor herkenning, er
kenning en wederkerige betrekkingen. De gebroken stukken zijn het symbool 
van deze betrekkingen. Geen enkel stuk heeft los van de andere stukken enige 
waarde of betekenis. Deze krijgen zij pas wanneer de stukken met elkaar in re
latie worden gebracht. Een symbool is daarom altijd relationeel. Het wordt ge
definieerd in relatie tot de andere symbolen waarmee het één systeem vormt. 
Daardoor is een symbool precies dat wat de andere symbolen niet zijn. 

Op deze wijze nu voltrekt zich ook de invoeging van mensen en dingen in 
de symbolische orde. Elk individu en elk ding krijgt een eigen plaats toegewe
zen die in verband staat met de plaats die aan andere individuen of andere ding
en is toegewezen. Maar eerder nog dan individuen en dingen worden klanken 
tot een symbolisch systeem gesmeed: de taal. Taal is een geheel van klankfrag
menten die in woorden, zinnen en teksten worden aaneengevoegd en op die 
wijze communicatie mogelijk maken. 

Het ontstaan van een symbolische orde markeert de overgang van natuur 
naar cultuur. De mensen, hun omgeving en relaties zijn niet meer betekenis
loos, maar vinden een symbolische duiding. 

"De natuurlijke kringloop van ontstaan en vergaan, van geboorte en 
dood, van sexualiteit en procreatie wordt ingebed in een circuit van sym
bolen dat aan het individuele leven voorafgaat, het begeleidt en over
stijgt", 

schrijft Moyaert.20 Zo is bij voorbeeld een biologische verwekker niet meer 
louter een genitor maar ten parens. De generaties worden in een betekenisvolle 
lijn gebracht en nemen daarin hun symbolische posities in. 

Ook Lacan spreekt over de symbolische orde als een eenheid-stichtende akt, 
die als een autonoom organisatie- en betekenisverlenend principe aan emoties, 
handelingen en sociale interacties betekenis geeft. De symbolische orde is niet 
te begrijpen vanuit afzonderlijke individuen, noch vanuit de individuele bele
vingswereld. Een symbolische orde is in die zin, aldus Moyaert, te beschouwen 
als een "creatio ex nihilo".21 De symbolische orde kan dan ook niet door indivi
duele, rationele wilsbesluiten worden veranderd. Wel is het zo dat een symboli
sche orde alleen blijft bestaan omdat en voorzover ze door de gemeenschap 
wordt erkend, maar dit betekent - nogmaals - niet dat de symbolische orde 
"haar oorsprong vindt in een conventie".22 Men kiest immers geen symbolische 

20 Moyaert 1994:29 
21 Moyaert 1994:39 
22 Moyaert 1994:39 

13 



Wederkerigheid in de psychoanalyse: Benjamin en Lacan 

orde, maar men wordt erin ingewijd. Ze is geen uitdrukking van persoonlijke 
of gemeenschappelijke preferenties, maar ze sticht allereerst een gemeenschap. 

"Ofschoon men zich er in een bepaald opzicht bewust van kan zijn dat het 
betekeniskader waarin men leeft contingent is, dat wil zeggen slechts één 
van de mogelijke kaders, toch kan men er als lid van de gemeenschap nooit 
echt buiten treden. De symbolische orde is, net als een taalsysteem, tezelf
dertijd contingent (arbitrair) en noodzakelijk. Wij kunnen niet vrij over 
symbolen beschikken; ze staan niet tot onze beschikking. Zij beschikken 

over ons. 
•13 

Het is in deze autonome symbolische orde waarin het kind vanuit de imagi
naire orde wordt ingevoegd. Dit invoegingsproces nu is de kern van de "trias 
van Lacan". Na het hierboven beschreven spiegelstadium breekt het stadium 
van de taal aan. Het kind geeft zijn imaginaire zelfbeeld op, en gaat een door de 
taal bemiddelde verhouding tot zichzelf en anderen aan. Het ervaart het opge
ven van de narcistische positie als een Versagung, een verlies dat hem zijn hele 
leven zal begeleiden. Ontgoocheld treedt het kind uit de begoocheling. Ook de 
dyadische verhouding met de moeder, waarin geen ruimte voor een eigen ver
langen is, zal het kind moeten opgeven wil het een eigen subjectiviteit verkrij
gen. 

De scheiding van de moeder wordt voltrokken door de Vader. Lacan bena
drukt dat het hier niet om de feitelijke vader gaat, maar om de scheiding die zich 
voltrekt "in naam van de Vader". De vader representeert - als derde in de ver
houding vader, moeder, kind - de wereld buiten de dyadische eenheid met de 
moeder. Als zodanig is de vader de vertegenwoordiger van de symbolische orde 
en met name van de eerste Wet van deze orde: het verbod op incest, dat de over
gang van natuur naar cultuur markeert. De symbolische orde verbiedt het kind 
om nog langer "alles voor de moeder te willen te zijn" {coucher avec la mère). 
Want alleen door het verlangen naar en van de moeder - dat bij het pre-oedipale 
kind samenvalt - op te geven, kan het kind uit de dyadische eenheid treden, een 
eigen verlangen ontwikkelen en vrijheid veroveren. Deze subject-wording 
wordt geïnaugureerd door de taal, waarmee het kind wordt toegesproken, 
aangesproken, aldus een eigen naam en subjectiviteit verkrijgt en toetreedt tot 
de symbolische orde. 

De Vader, de taal en de Wet - als centrale bestanddelen van de symbolische 
orde - zijn in de theorie van Lacan de derde term waardoor het kind zich indivi-
dueert ten opzichte van de moeder. Pas na bemiddeling door een derde term 
kan het kind zijn verschil met de moeder - ten opzichte van een derde term - ar
ticuleren. Dus pas door de introductie van de derde term wordt het mogelijk de 

23 Moyaert 1994:39 
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eerste en tweede term te onderscheiden. Met andere woorden: pas door 3 wordt 
2 = 1 + 1.24 

We hebben hier met een belangrijk inzicht in de structuur van wederkerig
heid te maken. Alleen door introductie van een derde term kan een intersubjec
tieve en wederkerige verhouding tot standkomen. Afstand tussen A en B is pas 
mogelijk nadat deze is aangebracht én overbrugd door C. De Wet en de regel 
scheiden en verbinden tegelijkertijd. Dit inzicht is daarom zo belangrijk omdat 
nu duidelijk wordt dat de regel (waaruit zich eerst het conventionele en later 
het postconventionele recht ontwikkelt) een voorwaarde is voor intersubjecti
viteit en wederkerigheid. Met de introductie van de Wet, de regels, kortom met 
de introductie van de symbolische orde, wordt tevens de basis van de gemeen
schap gelegd. De gemeenschap wordt immers bepaald door de symbolische po
sities en opposities die de subjecten - krachtens de regels - innemen. De regels 
scheiden en verbinden niet alleen, zij erkennen daardoor ook de subjecten. 
Zonder regels zouden er immers geen subjecten zijn. Individuen zouden bete
kenisloos buiten de symbolische orde leven, in de orde van het reële: de derde 
orde van Lacan. 

De reële orde 
Met de orde van het reële bedoelt Lacan niet zo zeer het feitelijke en het werke
lijke, maar dat deel van de werkelijkheid dat buiten de imaginaire en symboli
sche orde valt, omdat het niet of nog niet is gesymboliseerd of zelfs niet te sym
boliseren valt. Mooij25 spreekt hier van de "oersplijting" die het symboliserings
proces keer op keer voltrekt. Zoals "het kind bij zijn geboorte zijn vliezen ver
liest", zo laat elke symbolisering iets achter: een restpost, het niet gesymboli
seerde "afval". Tussen het reële en het symbolische bestaat daarom een breuk. 
Het reële is er wel, kan zelfs voorwerp van gemis en dus verlangen zijn, maar 
heeft geen, althans geen symbolische betekenis gekregen. In histo-
risch-filosofische termen verwijst - aldus Mooij - de breuk tussen het reële en 

24 Hier wordt een aanvulling op Hegels definitie van de liefde mogelijk en 
wordt de opvatting van auteurs als Kristeva (1983) en Irigaray (1992) be
grijpelijk die stellen dat de liefde tussen twee mensen altijd bemiddeld 
moet worden door een derde. De liefde tussen twee mensen beantwoordt 
aan de imaginaire orde. Volgens Kristeva zijn de kinderen die uit de liefde 
voortkomen de derde term die als zodanig tussen twee geliefden de af
stand tussen vader en moeder instellen, de geliefden dus als ouders subjec-
tiveren. Overigens kunnen ook gemeenschappelijk werk of interessen de 
afstand-instellende en subjectiverende functie vervullen. 

25 Mooij 1996:3841 
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het symbolische naar het cartesiaanse onderscheid tussen de res cogitans en de 
res externa. 

Welke inzichten in het wederkerigheidsbegrip heeft deze korte verkenning van 
de psychoanalyse opgeleverd? Intersubjectiviteit en erkenning zijn de sleutelbe
grippen van wederkerigheid. Het subject is geen absolute, zelfstandige entiteit, 
geen monade, maar een "relationele eenheid". Het subject is pas tot wederkerig
heid is staat na bemiddeling door een derde term. Bij Benjamin wordt die be
middelende functie vervuld door het evenwichtsveld tussen geldingsdrang en 
erkenningsdwang, waarop de subjecten elkaar zonder angst tegemoet treden. 
Bij Lacan is de derde term de symbolische orde, waardoor het eigene via de an
der kan wederkeren. De ander wordt herkend omdat hij onderworpen is aan 
hetzelfde oorspronkelijke contract, en wordt uit dien hoofde in zijn symboli
sche positie erkend. Herkenning, erkenning en wederkerigheid hangen ten 
nauwste samen. Daaruit volgt dat erkenning en wederkerigheid vooral daar 
zullen optreden waar de identificatiemogelijkheden het grootst zijn, dus daar 
waar sprake is van een gemeenschappelijke symbolische orde.26 

3 WEDERKERIGHEID IN DE MORELE ONTWIKKELINGS
PSYCHOLOGIE: MEAD, PIAGET, KOHLBERG EN 
GILLIGAN 

In het tweede deel van dit hoofdstuk komt wederkerigheid als morele capaciteit 
aan de orde. We begeven ons daartoe op het terrein van de ontwikkelingspsy
chologie. Naar wordt aangenomen door psychologen als Piaget en Kohlberg 
(en door filosofen als Mead, Habermas en Rawls) voltrekt de morele ontwikke
ling zich volgens een stadiumproces waarin het kind en de adolescent leren om 
zich door middel van zogenaamde "rolovername" in de posities van een toene
mend aantal anderen te verplaatsen. Deze rolovername wordt opgevat als een 

26 Er volgt ook uit dat daar waar geen gemeenschappelijke orde bestaat en 
in de ander niets van het eigene wederkeert - voor zover deze absolute si
tuaties althans bestaan - de omgang met vreemden buiten de wederkerig
heid ligt. De naastenliefde is daarom volgens Lacan een "wreed gebod". 
De naaste is degene die niet mijn familielid, vriend of bekende is. Moy-
aert schrijft: "De naastenliefde ent zich niet op een gemeenschappelijkheid. 
De waarneming van een gelijkgezindheid of gelijkgestemdheid is niet de 
grond van de naastenliefde. Veeleer is het zo dat de ander pas mijn naaste 
wordt, wanneer een zekere symmetrie of wederkerigheid wordt gebroken. " 
Moyaert 1994:160 
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wederkerigheids-act. Als zodanig vervult wederkerigheid een centrale functie 
in de cognitieve en emotionele aspecten van de morele oordeelsvorming. 

Wederkerigheid is echter niet alleen - in de woorden van Piaget - een "cogni
tieve en logische operatie", volgens Kohlberg bestaat ook de inhoud van het mo
rele oordeel mede uit wederkerigheid. In zijn theorie verschijnt wederkerig
heid als cognitieve act én als norm. Deze dubbele betekenis van wederkerigheid 
maakt de morele ontwikkelingspsychologie van Kohlberg bij uitstek interes
sant voor het onderzoek naar wederkerigheid. Het ontbreken van inzicht in 
het verband tussen wederkerigheid als universele mentale structuur - zoals Lévi 
Strauss stelt - enerzijds, en wederkerigheid als universele norm anderzijds, heeft 
er immers mede toe geleid dat het begrip wederkerigheid vaak zo onzuiver 
wordt gehanteerd. Via het werk van Kohlberg wordt het mogelijk dat verband 
nader te preciseren en vervolgens wederkerigheid als morele categorie te onder
zoeken. 

Kohlbergs theorie is mede een aantrekkelijk uitgangspunt voor het onder
zoek naar wederkerigheid als morele capaciteit wegens de kritiek die hij op zijn 
theorie heeft ontvangen. Ook al zijn deze kritieken - net zo min als de theorie 
van Kohlberg - niet expliciet geschreven als een betoog over wederkerigheid, ze 
zijn wel als zodanig te lezen. Met name de invloedrijke, feministische kritiek -
die in eerste instantie door Gilligan werd verwoord - leent zich hier toe. 

Voorafgaand aan wat het "Kohlberg-Gilligandebat" wordt genoemd, wor
den aan de hand van het werk van Mead enkele centrale begrippen van de ont
wikkelingspsychologie besproken die voor het wederkerigheidsbegrip van be
lang zijn. 

3.1 Morele ontwikkeling als een conflict tussen het Ik en het Mij 

In zijn beroemde studie Mind, Seifand Society (1934) behandelt Mead de vraag 
naar de mogelijkheidsvoorwaarden voor het sociale handelen. Net zoals Benja
min en Lacan is ook Mead geïnspireerd door het hegeliaanse conflict tussen gel
dingsdrang en erkenningsdwang, dat hij als een conflict tussen het Ik en het Mij 
construeert.27 Bij Lacan verhouden het /e en moi zich op een complexe wijze 
waarbij de nadruk ligt op de miskenning van de splitsing tussen het je en het 
moi. Mede op grond van deze miskenning werd geconcludeerd dat op het ni
veau van de lacaniaanse psychoanalyse geen zuivere wederkerigheid mogelijk 
is. Niet het eigene keert weder in het ik, maar het Andere constitueert het ik. 

27 Zie voor een uitgebreide behandeling van de invloed van Hegel op het 
werk van Mead: Honneth 1995 
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Ook Mead gaat uit van de tweevoudigheid van het subject. Het subject kan 
alleen dan bestaan en betekenisvol handelen wanneer het anticipeert op de bete
kenis die de ander aan zijn handelen zal geven. Het subject ontwikkelt dit com
municatieve vermogen in twee instanties. In eerste instantie leert het kind in 
een dyadische verhouding anticiperen op een concrete ander. Wil het kind met 
een ander kind kunnen spelen (p/ay-situatie) dan zal het zich in de ander moeten 
verplaatsen, de rol van de ander moeten overnemen om zijn eigen rol duidelijk 
te maken. Zodra het kind - in tweede instantie - met méér kinderen gaat spelen 
(g^rae-situatie) zal het zich het perspectief en de rollen van alle bij het spel be
trokken anderen - de "algemene ander" of wel een algemene derde - moeten ei
gen maken. Waar àeplay-skuztie een dyadische verhouding representeert, daar 
representeert de garae-situatie een triangulaire situatie. De kinderen kunnen al
leen met elkaar spelen en communiceren wanneer zij zich onderwerpen aan een 
gemeenschappelijk systeem van betekenissen, verwachtingen en regels. Dit ge
meenschappelijk betekenissysteem is de derde instantie die bemiddelt tussen in
dividuen en hen tot subjecten maakt die kunnen communiceren en wederkerig 
kunnen handelen. 

De reactie van de ander is dus - via een gemeenschappelijk betekenissysteem 
- geïmpliceerd in de eigen actie. Niet de ander en de Ander - zoals bij Lacan -
maar het perspectief'van de ander constitueert het zelf. Het Ik wordt daarom be
paald door het beeld dat de ander van mij heeft. Dat beeld van de ander is het 
zelfbeeld, het Mij. Wil het Ik betekenisvol handelen en communiceren, dan zal 
het te rade moeten gaan bij het Mij. De sociale identiteit is dus een dialogische 
identiteit. 

De splitsing tussen het Ik en het Mij schept volgens Mead de afstand die re
flectie en een innerlijke dialoog mogelijk maakt. Reflectie is voorwaarde voor 
intersubjectiviteit. Zoals bij Lacan het spiegelbeeld verstikkend is wanneer het 
kind nog geen onderscheid kan maken tussen het Zelf en het beeld van het Zelf, 
zo ontstaat bij Mead pas een subject wanneer het kind het perspectief van de an
der kan terugbuigen naar zichzelf en zo zicht op zichzelf kan krijgen. Reflexive-
ness, then, is the essential condition, within the social process, for the development of 
mind".n 

Naarmate het kind zich ontwikkelt kan het de perspectieven van steeds 
meer anderen overnemen en is het in staat tot toenemende role-taking. Interna
liseert het kind in de eerste levensjaren de normen en verwachtingen van zijn 
naasten - de "significante anderen" - uiteindelijk is het in staat het perspectief 
van de gemeenschap als "generalized other" te internaliseren. Het kind weet wat 

28 Mead 1934:134 
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het van anderen kan verwachten en wat van hem wordt verwacht. In de woor
den van Mead: 

"It is that self which is able to maintain itself in the community, that is re
cognized in the community in so far as it recognizes the others. Such is the 
phase of the self which I have referred to as that of the "me".29 

Maar, zo schrijft Mead, tegenover het Mij staat het Ik, dat zich autonoom 
wil laten gelden en daarbij met het probleem wordt geconfronteerd dat het zich 
pas kan laten gelden wanneer die geldingsdrang door the generalized other of wel 
de gemeenschap wordt erkend. Hier herhaalt zich - nu op het niveau van de so
ciale orde - de strijd om erkenning die zich in de eerste kinderjaren afspeelde. 
Opnieuw moet een evenwicht worden gezocht tussen overheersing en onder
werping, tussen binding en autonomie, tussen geldingsdrang en erkennings-
dwang. Dit conflict is de kern van de sociale strijd. Het conflict veroorzaakt 
maatschappelijke dynamiek en voorkomt dat het Mij, de sociale identiteit, 
overgesocialiseerd raakt. Want het Ik is - als de psychologische tegenspeler van 
het sociale Mij - de motor van verandering. 

In Meads beschrijving van het Ik zijn parallellen te onderkennen met Lacans 
beschrijving van het onbewuste. 

"The possibilities in our nature, those sorts of energy which William fames 
took so much pleasure in indicating, are possibilities of the self that lie be
yond our immediate presentation. We do not know just what they are. 
They are in a certain sense the most fascinating contents that we can con
template, so far as we can get hold of them. We get a great deal of our enjoy
ment of romance, of moving pictures, of art, in setting free, at least in 
imagination, capacities which belong to our selves. (....) The possibilities of 
the "I" belong to that wich is actually going on, taking place, and it is in 
some sense the most fascinating part of our experience. It is there that no
velty arises and it is there that our most important values are located. It is 
the realization in some sense of this self that we are continually seeking. "30 

In elke historische periode hebben de impulsen van het Ik - "those sorts of 
energy" - voor sociale verandering gezorgd, voor afwijking van de bestaande en 
vaak rigide normen van de gemeenschap. De kracht van het Ik breekt op derge
lijke momenten door de sociale identiteit heen. Het Mij zoekt niet langer er
kenning van zijn geldingsdrang bij de bestaande gemeenschap, maar anticipeert 
op erkenning door een komende gemeenschap, een komende generalized other, 
en op een toekomstig evenwicht van wederkerigheid tussen het Ik en het Mij 
als sociale identiteit en representant van de gemeenschap. 

29 Mead 1934:1% 
30 Mead 1934:204 
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Deze afhankelijkheid van toekomstige erkenning dwingt het Ik idealen te 
ontwerpen en een contrafactische voorstelling van de bestaande gemeenschap 
te schetsen. Over deze vernieuwende kracht en morele impulsen beschikken 
volgens Mead vooral charismatische figuren. Mede aan hen ontleent de sociale 
erkenningsstrijd zijn evolutionaire en beschavende tendens. Voor de vrijheid 
van de individualiteit zou in de loop van de geschiedenis steeds meer ruimte zijn 
gekomen. Een ruimte die inmiddels in het moderne recht - en met name in 
rechtsbeginselen en mensenrechten - is neergelegd. 

Deze visie op het moderne recht als een contrafactisch project dat een we
derkerige erkenningsverhouding tussen individu en gemeenschap installeert, 
deelt Mead met tal van andere filosofen, sociologen en ontwikkelingspsycholo
gen. Verderop komt deze visie in het kader van het Kohlbergdebat uitgebreid 
aan de orde. In Hoofdstuk IV en V wordt de geldigheid van deze visie op het 
recht besproken. 

Hier volstaan we voorlopig met een bescheiden conclusie. 
Waar Winnicott en Benjamin ons duidelijk maken dat wederkerigheid een 

inherent precair evenwicht is en waar Lacan ons leert dat wederkerigheid af
hankelijk is van de symbolische orde, daar leert Mead ons dat - op het niveau 
van de sociale orde - wederkerigheid nooit een rustig bezit is. Als evenwichtsre-
sultaat van het conflict tussen sociale geldingsdrang en erkenningsdwang blijft 
wederkerigheid per definitie aan een dialectisch proces onderworpen. Meads 
opvattingen over de impulsen van het Ik - en dus over de instabiliteit van we
derkerigheid - dienen als een voorbehoud op de morele ontwikkelingspsycho
logie. Daarin wordt - zoals zal blijken - aan het vermogen tot wederkerigheid 
een prépondérante plaats toegekend. 

3.2 Sferen van socialisering 

In de morele ontwikkelingspsychologie wordt gewoonlijk een aantal stadia on
derscheiden die het individu als kind, adolescent en volwassene moet doorlo
pen alvorens het een identiteit opbouwt die is aangepast aan het sociale interac
tiepatroon van de gemeenschap. De stadia zijn fasen van interactie tussen het in
dividu en zijn omgeving, die bepaald worden door een combinatie van biologi
sche rijpingsprocessen, sociale leerprocessen, en cognitieve en morele ontwik
keling. 

De overgang van het ene naar het andere stadium wordt gemarkeerd door 
nieuwe situaties, nieuwe dilemma's en nieuwe emoties waarmee het betreden 
van een nieuwe levenssfeer of andere maatschappelijke sector gewoonlijk ge
paard gaat. Het individu is niet meer in staat zich met de vaardigheden van het 
voorafgaande stadium aan het nieuwe stadium aan te passen en wordt gedwong
en dat desequilibrium op te heffen door een nieuw evenwicht te zoeken. Het in
dividu doet dat door middel van toenemende rolovernames - in een proces van 

20 



Wederkerigheid, rechtvaardigheid en liefde 

assimilatie en accommodatie31 - teneinde een nieuwe balans te bereiken tussen 
eigen gedragingen, verlangens en verwachtingen en die van anderen. Aldus 
slaagt het individu erin deel te nemen aan alsmaar complexer wordende hande
lingssystemen. 

Er worden gewoonlijk drie sferen van socialisering onderscheiden. Het ge
zin is de sfeer van de eerste socialisering. De identiteit van het kind - het Mij -
wordt gevormd in nauwe interactie met de gezinsleden, als concrete anderen. 
De socialisering verloopt via de drijfriem van de familiale gelijkenisssen en van 
sterke emotionele bindingen met concrete anderen. Deze vormen een vrucht
bare omgeving voor de processen van herkenning en erkenning. Er ontstaat 
vertrouwen dat ook op lange termijn gehandeld wordt overeenkomstig de ver
wachtingen. Dit vertrouwen maakt op zijn beurt duurzame wederkerigheid 
mogelijk. 

In de tweede sfeer van socialisering ontmoet het individu de "algemene an
der". Het kan zich alleen handhaven en zijn rol innemen wanneer het zich on
derwerpt aan het gedeelde betekenis- en interpretatiesysteem dat geldt in de 
buurtgemeenschap, het dorp, de stad en de natie. Er treedt een transformatie op 
in de wederkerigheid. De affectieve wederkerigheid van de gezinssfeer wordt 
voortgezet als sociale wederkerigheid buiten de gezinssfeer. Deze transformatie 
zal gemakkelijker tot standkomen naarmate er meer continuïteit en homogeni
teit bestaat met de normen en verwachtingen die het individu van huis uit heeft 
meegekregen. In dat geval zal het zich makkelijker thuis voelen in maatschap
pelijke sectoren als de markt, het onderwijs en de cultuur. Het andere keert im
mers als het eigene weder. Sociale cohesie en solidariteit zijn in dat geval de uit
drukkingen van wederkerigheid. 

Wanneer er niet meer sprake is van een homogene cultuur, wanneer er geen 
gemeenschappelijk betekems-en interpretatiesysteem (symbolische orde) meer 
bestaat, ontstaat de derde - en moeilijkste - sfeer van socialisering. Het andere 
kan niet meer tot het eigene worden herleid omdat het vreemd en heterogeen 
is. Herkenning van de ander is niet meer mogelijk nu deze niet tot de eigen sym
bolische orde behoort, en dus ook niet in de taal en codes van die orde kan wor
den begrepen. Het oerconflict tussen geldingsdrang en erkenningsdwang komt 
daardoor op scherp te staan. Want met het ontbreken van een gemeenschappe
lijke symbolische orde ontbreekt ook de derde bemiddelende instantie die we
derkerigheid tussen A en B mogelijk maakt. 

We hebben hier te maken met problemen die De Jong32 samenvat als de 
"ziekten van de moderne tijd" waar hij de gevolgen van maatschappelijke mo-

31 Deze termen worden verderop uitgelegd. 
32 De Jong 1997:292 

21 



Wederkerigheid in de morele ontivikkelings- psychologie: Mead, Plaget, Kohlberg en Gilligan 

derniseringsprocessen beschrijft zoals geanalyseerd door Marx, Durkheim, 
Weber, Berger en Habermas. Maatschappelijke ontwikkelingen als bureaucra
tisering, technologisering en anonimisering van de sociale verhoudingen onder
mijnen de sociale cohesie en solidariteit. In de postmoderne tijd komen daar 
ontwikkelingen als multiculturahsering, detraditionalisering en globalisering 
van markt en cultuur bij. De kernvraag is of er nog een gedeeld symbolisch sys
teem kan worden ontwikkeld dat opnieuw wederkerigheid - in een getransfor
meerde gedaante - tussen de leden van de gemeenschap kan genereren. Zoals we 
verderop zullen zien wordt in dit opzicht veel verwacht van het recht als een 
systeem van normen dat op cognitief niveau wederkerigheid kan installeren. 
Door het recht zijn mensen in staat anderen rationeel te erkennen die zij soci-
aalpsychologisch niet meer herkennen. In die visie bereikt in het recht - en met 
name in de rechtsbeginselen en mensenrechten - wederkerigheid haar hoogste 
morele niveau. 

Wanneer we de drie sferen van socialisering in termen van wederkerigheid 
duiden, dan kunnen we spreken van socialisering in drie opeenvolgende typen 
van wederkerigheid: affectieve wederkerigheid, sociale wederkerigheid en rati
onele wederkerigheid. Dit onderscheid in typen van wederkerigheid naar socia
le sfeer wint aan kracht indien het strookt met een onderscheid naar morele ori
ëntatie. Aan de hand van een bespreking van Kohlbergs theorie over stadia van 
morele ontwikkeling gaan we na of wederkerigheid inderdaad naar sociale sfeer 
en morele inhoud kan worden geklassificeerd. 

3.3 Wederkerigheid en morele ontwikkeling 

Kohlbergs invloedrijke theorie is in drie essaybundels samengevat.33 Hij behan
delt daarin de filosofie, psychologie en pedagogie van de morele ontwikkeling. 
Kohlberg is van mening dat een theorie over morele ontwikkeling niet kan vol
staan zonder een theorie over de inhoud van moraal. Waartoe voeden we kin
deren op? Welke moraal willen we overdragen? Deze vraagstelling, zo schrijft 
hij in zijn inleiding, is niet nieuw en werd reeds door Socrates geformuleerd: 
"What is a virtuous man, and what is a virtuous school and society which educates 
virtuous men?"** Ook niet nieuw is zijn antwoord op deze vraag. Kohlberg 
schaart zich in de gelederen van Socrates, Kant, en Rawls waar hij antwoordt 
dat "justice is the first virtue of a person because it is the first virtue of a society. '^5 

33 Kohlberg 1981 
34 Kohlberg 1981, Vol.Lxiii 
35 Kohlberg 1981, Vol.Lxiii 
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Wel nieuw is zijn benadering van de vragen van Socrates. Kohlberg beoogt 
namelijk een raamwerk te ontwikkelen waarbinnen de vraag naar rechtvaardig
heid systematisch kan worden beantwoord, zowel wat betreft de logische ope
raties waardoor een bepaald rechtvaardigheidsoordeel tot stand komt, als het 
inhoudelijke resultaat van die denkoperaties. 

Kohlbergs werk is mede daarom zo interessant voor ons onderzoek naar we
derkerigheid omdat hij - in de lijn van Piaget en Lévi-Strauss - beweert dat de lo
gische denkoperatie een uitdrukking is van de wederkerigheidstructuur van de 
geest en dat deze structuur bovendien universeel is. Kohlberg neemt daarmee 
afstand van die stroming in de ontwikkelingspsychologie die - in navolging van 
Freud - meent dat morele ontwikkeling en andere vormen van socialisering 
processen zijn waarin een individu - geboren met een breed potentieel aan ge
dragsmogelijkheden - gedwongen wordt zijn gedrag te beperken tot dat wat ge
bruikelijk en acceptabel is volgens de normen van de groep. In deze visie wordt 
morele en sociale ontwikkeling opgevat als de directe internalisering van de 
normen van een bepaalde cultuur. Daarmee zou tevens een moreel cultuurrela
tivisme zijn gegeven. Nauw hiermee verbonden is de visie dat morele ontwik
keling bovendien een emotioneel en irrationeel proces is, gebaseerd op een sys
teem van gewoonte, beloning, straf, identificatie en afweer. 

In navolging van Piaget beweert Kohlberg daarentegen dat morele ontwik
keling zich voltrekt in een stadiumproces waarin het individu logische opera
ties moet uitvoeren die per stadium een universele, want cultuuronafhankelijke 
structuur vertonen. Het doel van deze logische operaties is een adequaat even
wicht te vinden in tegenstrijdige morele aanspraken. Dit evenwicht bestaat per 
stadium altijd uit een formele verhouding tussen wederkerigheid en gelijkheid, 
als resultante van de denkoperatie. Per stadium wordt een hoger en adequater 
evenwicht tussen gelijkheid en wederkerigheid bereikt. 

Evenwicht en harmonie zijn ook de formele kenmerken van filosofische 
morele oordelen, "as metaphors of justice as balance suggest" }*> Van Rawls kun
nen we, aldus Kohlberg, leren dat morele principes het beste kunnen worden 
opgespoord in een reflexief proces waarin we heen en weer keren tussen onze 
morele intuïties en morele principes, net zolang totdat we een structureel even
wicht hebben gevonden. Zodra we in andere situaties (andere levenssferen) te
recht komen, blijkt het evenwicht niet meer adequaat te zijn en ontstaat er een 
desequihbrium. We worden dan gedwongen opnieuw een evenwicht te zoe
ken, dat gecompliceerder en gedifferentieerder is, maar tevens een hogere graad 
van integratie van gelijkheid en wederkerigheid bevat. Welnu, zo schrijft 
Kohlberg: 

36 Kohlberg 1981, Vol.I:99 
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"In my view progress in moral philosophy and in moral psychology occurs 
through a spiral or bootstrapping process in which the insights of philoso
phy serve to suggest insights and findings in psychology that in turn suggest 
new insights and conclusions in philosophy. "37 

Waarom is deze spiraalsgewijze ontwikkeling van cognitie en moraal moge
lijk? Omdat, aldus Kohlberg, er een isomorfisme bestaat tussen stadia van lo
gisch denken en stadia van moreel oordelen. 

"Just as logic represents an ideal equilibrium of thought operations, justice 
represents an ideal equilibrium of social interaction, with reciprocity or 
reversibility being core conditions for both logical and moral equilibrium. 
Although the sense of justice would not develop without the experience of 
social interaction, it is not simply an inward mirror of sociologically pre
scribed forms of these relations, any more than logic is an internalization 
of the linguistic forms of culture. "38 

Elk nieuw stadium van moreel oordelen bevat nieuwe logische wederkerig-
heidsoperaties die in het vorige stadium nog niet mogelijk waren. De uitkomst 
daarvan is een moreel oordeel dat per stadium wint aan differentiatie van we
derkerigheid en daarmee aan een hoger niveau van rechtvaardigheid. 

3.4 Stadia van cognitieve ontwikkeling 

In zijn beschrijving van de stadia van morele ontwikkeling baseert Kohlberg 
zich op het werk van Piaget, de grondlegger van de cognivistische ontwikke
lingspsychologie.39 Piaget heeft zich, aldus Dumont40 , een van de moeilijkste 
opgaven in de ontwikkelingspsychologie gesteld: het ontstaan en de ontwikke
ling van het logische denken. Piaget vat deze opgave samen in twee vragen: wat 
denkt het kind over de realiteit die hem omringt, en welke zijn de methoden 
waarmee het kind deze realiteit begrijpt en verklaart ? 

In de eerste levensfase kan het kind nog geen scheiding aanbrengen tussen 
zichzelf en zijn omgeving. Het karakteristieke van deze fase is de 
non-differentiatie, een toestand waarin dat wat subjectief is en dat wat objectief 

37 Kohlberg 1981, Vol.I:97-98 
38 Kohlberg 1981, Vol.I:145 
39 Piagets onderzoek naar de cognitieve en morele ontwikkeling van het 

kind omvat een twintigtal boeken, sommige in samenwerking met Inhel-
der geschreven. Le jugement moral chez l'enfant (1926) is zijn bekendste 
werk. Voor een gedetailleerde bespreking van het werk van Piaget zie het 
proefschrift van J.J.Dumont 1966. Een korte maar heldere inleiding is te 
vinden bij Muuss 1977. 

40 Dumont 1966 
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is nog versmolten zijn in een eenheid of confusie. De ontwikkeling van het 
kind verloopt als een differentiatie uit dit eenheidsstadium. Volledige differen
tiatie in de zin van een volledige scheiding tussen subjectiviteit en objectiviteit 
wordt volgens Piaget overigens nooit, dus ook niet in de volwassen leeftijd, be
reikt. 

Aanvankelijk heeft het kind een egocentrische opvatting van de werkelijk
heid. Alleen zijn eigen standpunt is bepalend voor wat hij meent waar te ne
men. Het kind verkeert nog in de periode van irreversibiliteit in het denkver
mogen. Langzaam maar zeker leert het kind onderkennen dat zijn waarneming 
subjectief is. Bijvoorbeeld omdat de eigen standpunten in conflict komen met 
die van anderen. Het kind zal zich moeten aanpassen aan de werkelijkheid, dat 
wil zeggen aan de interpretaties die anderen daaraan geven. In het denkvermo
gen treedt reversibiliteit op. (Mead spreekt hier van reflexiviteit). Dit proces, 
door Piaget accommodatie genoemd, is een ontwikkelingsgang van subjectivi
teit naar objectiviteit. Tegelijkertijd verandert al gaande dat proces de subjecti
viteit zelf. Want ook al leert het kind zich aan te passen aan de buitenwereld, 
het past zich slechts aan voorzover hij die buitenwereld kan invoegen in zijn 
denkschema's. Piaget spreekt hier van assimilatie. Door deze assimilatie veran
dert de subjectiviteit van het kind en treedt er een kwalitatieve transformatie in 
zijn denkvermogen op. In dit proces van accommodatie en assimilatie ontwik
kelt zich de intelligentie, in de zin van het kunnen uitvoeren van logische denk
operaties. 

Tot aan ongeveer het zevende levensjaar verkeert het kind cognitief in het 
pre-operationele stadium. Egocentrisme in het spreken, denken en het morele 
oordeel karakteriseren dit stadium. Dat wordt anders na het zevende levens
jaar. Het kind leert met behulp van lesmateriaal logische denkoperaties uit te 
voeren waarvan het eerste kenmerk wederkerigheid is. Het kind leert om op en 
neer te gaan tussen begin en eindpunt van informatie. Het kan bijvoorbeeld een 
kralenketting rijgen waarin de volgorde van de voorbeeldketting wordt omge
keerd. Hetzelfde geldt voor logische en rekenkundige operaties. Alle volwasse
nen minus alle vrouwen zijn alle mannen. Alle mannen en alle vrouwen zijn 
alle volwassenen. Drie plus vier is zeven. Zeven min vier is drie etc. A plus B is 
C; C min B is A. Deze logische operaties kan het kind ten aanzien van steeds 
meer en abstracter wordende informatie uitvoeren. 

Deze capaciteit tot wederkerige operaties betreft niet alleen informatie die 
objecten bieden. Ook de morele informatie die in sociale relaties besloten ligt, 
verwerkt het kind door middel van logische operaties. Het kind leert het per
spectief of de rol van een ander over te nemen, deze naar zich zelf terug te bui
gen en een nieuwe positie in te nemen, om van daaruit het proces te herhalen en 
op een hoger niveau van complexiteit en differentiatie van morele dilemma's 
een nieuw en meer geïntegreerd evenwicht te bereiken. 
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Hoewel de belangstelling van Piaget vooral naar de cognitieve aspecten van 
de intelligentie uitgaat, heeft hij zich tevens uitgelaten over het affectieve aspect 
daarvan. Volgens Piaget is affectiviteit de energiebron van het gedrag en als zo
danig van invloed op het feitelijk functioneren van de intelligentie. Maar affec
tiviteit leidt niet tot nieuwe denkstructuren. Affectiviteit kan de ontwikkeling 
van de intelligentie versnellen of vertragen, maar niet veranderen. Het is als met 
een auto, zegt Piaget. De benzine brengt en houdt de motor op gang, maar oe
fent op de structuur van de motor geen invloed uit.41 Het is van belang om het 
affectieve element in het werk van Piaget te benadrukken. Kohlberg immers, 
die zich wat betreft de cognitieve ontwikkeling geheel op Piaget baseert, ver
waarloost dit aspect. Kohlbergs critici daarentegen leggen er weer te véél na
druk op en enkele auteurs die in het derde deel van dit hoofdstuk aan bod ko
men, duiden het vermogen tot wederkerigheid louter in affectieve, althans 
non-cognitieve, termen. 

3.5 Stadia van morele ontwikkeling 

Piagets onderzoek beperkt zich tot kinderen tot 12 jaar. Kohlbergs onderzoek 
betreft ook hogere leeftijdscategorieën. Gedurende een periode van ongeveer 
15 jaar onderzocht hij de morele ontwikkeling van dezelfde groep van 75 jong
ens. Aan het begin van het onderzoek waren zij tussen de 10 en 16 jaar oud, aan 
het einde tussen 22 en 28 jaar. Met een tussenperiode van drie jaar werd aan deze 
groep een aantal morele dilemma's voorgelegd.42 Gevraagd werd op welke wij
ze - en waarom op juist die wijze - de dilemma's moesten worden opgelost. De 
antwoorden bevestigden de theorie van Piaget. Elk stadium kent zijn eigen logi
sche operaties in een proces van accommodatie en assimilatie. De opeenvolgen
de stadia leiden tot een nieuw en meer geïntergreerd rechtvaardigheidsoordeel, 
dat "the core of a sociomoral order" bevat.43 Hieronder volgt een weergave van de 
stadia, die zoveel mogelijk in termen van wederkerigheid worden beschreven. 

41 Dumont 1966:151-152 
42 Het beroemdste dilemma is het zogenaamde Heinz-dilemma. Een vrouw 

ligt op sterven. Er is slechts één medicijn dat haar kan redden. Dit medi
cijn is pas ontdekt door een apotheker in de stad waar de vrouw woont. 
Het medicijn is echter zo kostbaar dat de echtgenoot van de vrouw, 
Heinz, het medicijn niet kan betalen, zelfs niet met het geld dat hij van 
vrienden te leen heeft gekregen. De apotheker weigert het medicijn tegen 
een lagere prijs te leveren. Mag de wanhopig geworden Heinz het medi
cijn stelen? 

43 Kohlberg 1981, Vol.I:147 
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Stadium I 

Dit stadium betreft de kinderen in de leeftijdsgroep tussen ongeveer 4 en 7 jaar 
oud, die - overeenkomstig de bevindingen van Piaget - nog niet tot cognitieve 
wederkerigheidsoperaties in staat zijn. Hun morele oordeel komt niet tot stand 
door rolovername, maar is gebaseerd op een systeem van "oog om oog, tand om 
tand". Het kind is op grond van egocentrische belangen gehoorzaam. Degene 
die macht heeft wordt gehoorzaamd omdat hij macht heeft. 

Stadium II 
In dit stadium - tussen ongeveer 7 en 10 jaar - leert het kind cognitieve wederke
righeidsoperaties uit te voeren. Het leert abstracter te denken. Het kind kan 
zich enigszins in de positie van anderen verplaatsen en leert dat de gelijkheidsre-
gel de juiste oplossing is als ook andere kinderen de hele taart voor zichzelf wil
len hebben. Een taart moet eerlijk, dat wil zeggen, gelijkelijk worden verdeeld. 
Maar ook in negatieve zin geldt de gelijkheidsregel: de ene klap is de andere 
waard, maar dan wel in gelijke mate. De morele wederkerigheid wordt gedefi
nieerd vanuit het eigenbelang. Het is goed wat voor een ander te doen, opdat hij 
dan ook wat voor jou zal doen. Stadium II wordt beheerst door de do ut des-re
gel 

Stadium III 
In Stadium III - tussen ongeveer 10 en 14 jaar - treedt een grote verandering op 
in het morele oordeel. Het kind leert zich in de nabije ander te verplaatsen en in 
te leven. De Kantiaanse Gouden Regel - handel jegens anderen zoals jij zou wil
len dat anderen jegens jou handelen - wordt als juist aanvaard. Morele wederke
righeid wordt niet meer opgevat als het gelijk oversteken in goederen of hande
lingen, maar als handelingen die na inleving in de positie van de ander juist zijn. 
Of je meer of minder geeft dan de ander wordt niet meer kwantitatief bepaald, 
maar door de positie waarin de ander zich bevindt. Dankbaarheid als tegenpres
tatie voor verleende hulp wordt als een moreel adequate ruil gezien. De instand
houding van de relatie is belangrijker dan equivalentie in de ruilhandelingen. 
Stadium III is vooral van toepassing op gezins,-familie- en vriendschapsrelaties. 
De wederkerigheid is daarom vooral een affectieve wederkerigheid tussen het 
Mij en concrete, significante anderen. De wederkerigheid is intersubjectief. 

Stadium IV 
Dat wordt anders wanneer het kind de adolescentiefase betreedt en in stadium 
IV terechtkomt. Het vermogen om zich via rolovernames in anderen in te le
ven wordt uitgebreid tot buiten de kring van de concrete anderen. Deze uitbrei
ding komt tot stand door middel van een met anderen gedeelde oriëntatie op 
een gemeenschappelijk waardensysteem. De ander wordt herkend als lid van 
dezelfde gemeenschap en daarom erkend door middel van de normen van die 
gemeenschap. 
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In stadium IV wordt de moraal van de gemeenschap gehandhaafd, omdat het 
de moraal van de gemeenschap is. Afwijking van de gemeenschapsnormen 
wordt niet gemakkelijk getolereerd. Een law and order-attitude overheerst. De
mocratie wordt opgevat als de wil van de meerderheid. De vraag hoe er moreel 
gehandeld moet worden jegens buitenstaanders, kan vanuit het waardensys
teem van de gemeenschap niet worden beantwoord. Met de buitenstaander 
wordt immers geen gemeenschappelijke symbolische orde gedeeld. Omdat een 
derde instantie ontbreekt, is de verhouding met de buitenstaander niet bemid
deld. Herkenning en erkenning blijven uit en daarmee een intersubjectieve we
derkerigheid. 

Stadium V 
In stadium V wordt het mogelijk om afstand te nemen van de gemeenschap 
waarin men leeft. Metatheorieën ontstaan. Het gaat niet meer om "justifying an 
action falling under a practice", maar om "justifying the practice.''M In plaats van 
law maintaining ten behoeve van de gemeenschap ligt de nadruk op law making 
ten behoeve van het maximale welzijn van het individu. De opvatting van de
mocratie als de wil van de meerderheid wordt vervangen door een opvatting 
van democratie waarin door juiste, constitutioneel vastgelegde procedures ook 
minderheden worden gerepresenteerd en de belangen van elk individu worden 
beschermd. 

Stadium V is het stadium van de contractsidee. De leden van de gemeen
schap worden geacht vrijwillig en op voet van gelijkheid met elkaar tot over
eenstemming te komen. Vrijheid en gelijkheid zijn belangrijke beginselen, die 
door procedurele en formele regels worden gegarandeerd. O p deze wijze ont
staat een formele wederkerigheid tussen individuen die elkaar in vrijheid en ge
lijkheid ontmoeten en die de contractsidee aanvaarden. Ook al wordt de ander 
niet herkend - omdat een gemeenschappelijke symbolische orde ontbreekt - de 
ander wordt wel door middel van het recht erkend. Rechtsbeginselen, het con
tractenrecht en het procesrecht worden de bemiddelende instantie tussen A en 
B en vormen als zodanig een nieuwe symbolische orde. De morele wederkerig
heid is - mede omdat herkenning van alle anderen niet meer mogelijk is - niet 
langer intersubjectief, maar rationeel. Dankzij het recht komt tussen burgers 
wederkerigheid tot stand ongeacht het lidmaatschap van bepaalde sociale groe
pen, ongeacht uiterlijke, sociale of religieuze kenmerken. Het recht is onpartij
dig en staat onverschillig tegenover de specifieke moralen en belangen van ver
schillende sociale groepen en gemeenschappen. Het recht is van kracht zonder 
aanziens des persoons. 

44 Kohlberg Vol.1:153 

28 



Wederkerigheid, rechtvaardigheid en liefde 

Toch blijkt er nog geen definitief evenwicht tussen gelijkheid en wederke
righeid en dus optimale rechtvaardigheid te bestaan. Want hoe moet er moreel 
worden gehandeld in situaties waar geen rechtsregels voorhanden zijn of waar
in het recht als onrechtvaardig wordt ervaren? Wat is rechtvaardig wanneer het 
recht in bepaalde situaties niet in een oplossing voorziet? Wat is rechtvaardig 
wanneer een contract leemtes blijkt te vertonen? Wat is rechtvaardig wanneer 
het rechtsgewe/ in een andere richting wijst dan het recht? De algemene vraag 
hoe morele plichten zich tot rechtsplichten verhouden in een systeem van rati
oneel-juridische wederkerigheid kan in stadium V niet worden beantwoord. 

Zij kunnen volgens Kohlberg pas tot een oplossing worden gebracht wan
neer rechtvaardigheid het hoogste evenwichtsniveau van gelijkheid en weder
kerigheid bereikt. Voor dit zesde en hoogste stadium van moreel redeneren, 
heeft Kohlberg echter geen empirisch bewijs kunnen vinden. Slechts bij hoge 
uitzondering zijn mensen in staat het hoogste niveau van morele ontwikkeling 
te bereiken. De hoogste moraal is de meest rationele en minst doorleefde mo
raal. In stadium VI komen daarom filosofen aan het woord om de morele di
lemma's op te lossen. 

Stadium VI 
In stadium VI is sprake van maximale rolovername, door Kohlberg maximale 
reversibiliteit genoemd. Alle personen zijn in staat zich te verplaatsen in alle 
mogelijke rollen van alle anderen. Deze maximale cognitieve reversibiliteit 
leidt tot de volgende twee principes: 1. Mensen zijn van onvoorwaardelijke 
waarde en moeten als doel in zichzelf worden beschouwd. 2. Een ieder heeft het 
recht op een gelijke beoordeling van zijn aanspraken in elke situatie, ook van 
die aanspraken die niet in het recht zijn gecodificeerd. 

Deze principes zijn van hogere orde dan het recht, omdat van deze principes 
het recht behoort te worden afgeleid. Onderlinge verplaatsing in de positie van 
alle anderen, ook al staan zij nog zo ver van ons af en delen zij onze rechtsge
meenschap niet, is van hoger moreel niveau dan rationele, door het recht be
middelde wederkerigheid. De naastenliefde en de morele plicht gaan boven de 
wet en de rechtsplicht. 

In termen van wederkerigheid zien we dat op het hoogste morele niveau de 
affectieve wederkerigheid terugkomt, zij het nu tussen mensen die elkaar niet 
kennen en geen affectieve betrekkingen onderhouden. Toch is ertussen hen - in 
stadium VI - intersubjectiviteit mogelijk. Kohlberg spreekt hier van "ideale ro
lovername" en beweert dat het inderdaad niet uitmaakt of je je verplaatst in de 
concrete en dierbare ander - die zich ook in jou verplaatst - en vervolgens tot 
een juist moreel oordeel komt, of dat eenieder zich cognitief verplaatst in el
kaar, omdat eenieder - geabstraheerd van de gemeenschap - elke positie had 
kunnen innemen. In beide gevallen leidt de onderlinge rolovername tot hetzelf-
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de morele resultaat: een optimaal evenwicht tussen gelijkheid en wederkerig
heid.« 

De overeenkomst tussen stadium VI en Rawls' denkmodel van de original 
pontion wordt hier duidelijk. De onderhandelaars in de originalpostion weten 
niet welke plaats zij in de maatschappij innemen en worden aldus gedwongen 
zich in alle mogelijke posities te verplaatsen. Deze maximale cognitieve reversi-
biliteit resulteert in principes waarin eveneens gelijkheid en wederkerigheid in 
optimaal reflexief evenwicht zijn gebracht. In beide gevallen wordt volgens 
Kohlberg de Kantiaanse categorische imperatief tot het hoogste niveau ontwik
keld. De Gouden Regel wordt niet meer gehanteerd binnen de contractsidee, 
maar heeft door middel van principes betrekking op iedereen in elke situatie. 
Alle betrokkenen verplaatsen zich immers in elkaar en bepalen dan dat het juis
te morele oordeel dat oordeel is waarin iedereen het zijne krijgt. 

3.6 De transformaties van wederkerigheid 

In Kohlbergs theorie van de morele ontwikkeling ondergaat wederkerigheid 
een aantal transformaties. Hijzelf beschrijft deze transformaties als drie ver
schillende verhoudingen tussen het Zelf en zijn maatschappelijke omgeving. 
O m die transformaties duidelijk te maken, onderscheidt hij de zes stadia in drie 
niveau's, die elk twee stadia bevatten. Kohlberg schrijft: 

"One way of understanding the three levels is to think of them as three dif
ferent types of relationships between the self and society's rules and expecta
tions. From this point of view, Level I (stage 1 and stage 2) is a 
preconventional person, for whom rules and social expectations are some
thing external to the self; Level II (stage 3 and stage 4) is a conventional per
son, in whom the self is identified with or has internalized the rules and ex
pectations of others, especially those of authorities; and Level III (stage 5 
and stage 6) is a postconventional person, who has differentiated his self 
from the rules and expectations of others and defines his values in terms of 
self chosen principles. " 

Hierboven werd - in het kader van socialisering in wederkerigheid - een on
derscheid gemaakt in affectieve, sociale en rationele wederkerigheid. Dit onder
scheid sluit niet geheel aan bij respectievelijk het preconventionele, conventio
nele en postconventionele niveau dat Kohlberg onderscheidt. Zo ontwikkelt de 
affectieve wederkerigheid zich vooral in stadium II en III, de sociale wederke
righeid in stadium IV en de rationele wederkerigheid in stadium V. 

45 Kohlberg Vol.I:200 
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Wel is aan de hand van Kohlbergs typologie het onderscheid tussen drie ty
pen van morele wederkerigheid, gerelateerd aan drie verschillende levenssfe
ren, aannemelijk te maken. Deze drie typen van morele wederkerigheid stro
ken bovendien met het onderscheid dat Rawls maakt tussen a morality of autho
rities, a morality of association en a morality of principles.Ab We kunnen daarom 
concluderen dat socialisering in morele wederkerigheid - opgevat als de ontwik
keling van de verhouding tussen het Ik en het Mij - een aantal fasen omvat waar
in de wederkerigheid transformaties ondergaat die minstens voor een deel47 uit 
cognitieve aanpassingen aan nieuwe levenssferen zijn te verklaren. 

Het conceptuele onderscheid m affectieve, sociale en rationele wederkerig
heid zal verderop zijn diensten bewijzen. De kritiek die Kohlberg op zijn theo
rie heeft gekregen, kan namelijk gedeeltelijk worden verduidelijkt én weerlegd 
aan de hand van het onderscheid in drie typen van wederkerigheid. Voordat we 
naar Kohlbergs kritici overgaan, moet echter nog één belangrijke kwestie nader 
worden bekeken: de verhouding tussen gelijkheid en wederkerigheid. Volgens 
Kohlberg bestaat het morele oordeel uit beide elementen, maar over de verhou
ding tussen beide is hij summier. 

3.7 Gelijkheid en wederkerigheid 

Kohlberg vat gelijkheid op in de traditionele zin van distributieve gelijkheid. 
Eenieder behoort gelijk te worden behandeld, zonder aanziens des persoons. In 
dezelfde traditionele zin vat Kohlberg wederkerigheid op als retributieve recht
vaardigheid. Voor wat hoort wat, de ene dienst is de andere waard en wel in ge
lijke mate en porties. Tussen rechten en plichten bestaat een directe correlatie. 
Alleen heiligen, zo beweert Kohlberg, vervullen plichten waar geen rechten 
van anderen tegenover staan. Een rationele morele actor daarentegen is alleen 
bereid een plicht na te komen als hij dat ook van anderen in diezelfde situatie 
zou hebben verwacht of wanneer anderen een recht zouden hebben op het na-

46 Rawls 1971:462-479 
47 Of het morele oordeel inderdaad - per stadium - een meer geïntegreerd 

evenwicht bereikt tussen gelijkheid en wederkerigheid en dus als meer 
rechtvaardig kan worden bestempeld, is niet alleen afhankelijk van cogni
tieve operaties. Kohlberg benadrukt dat externe stimuli tot rolovername 
mede van belang zijn, zoals een liefdevolle opvoeding op het preconventi-
onele niveau en de aanwezigheid van "just institutions" op het conventio
nele en postconventionele niveau. In de volgende hoofdstukken komt de 
invloed van "unjust institutions" op norm en praktijk van wederkerigheid 
uitgebreid aan de orde. 
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komen van een plicht.48 Kohlberg blijft dus ook op het hoogste morele niveau 
wederkerigheid in het schema van bepaalde rechten, plichten en equivalenties 
van ruilprestaties plaatsen. 

Hanteert Kohlberg hier niet een beperkte opvatting van wederkerigheid? 
Zo blijkt reeds in stadium III van de morele ontwikkeling te worden afgezien 
van equivalente ruilhandelingen. Dankbaarheid wordt in dat stadium als een 
adequate tegenprestatie gezien. Door wederkerigheid op te vatten als "equality 
in exchange"^ heeft Kohlberg geen oog voor het eigen karakter van morele we
derkerigheid. Waar gelijkheid tendeert naar quantificering, objectivering en 
formalisering van morele aanspraken, daar tendeert wederkerigheid juist naar 
subjectivering en een kwalitatieve, inhoudelijke benadering van morele aan
spraken. Wederkerigheid mag dan wel een cognitieve capaciteit zijn en een lo
gisch mechanisme in de morele oordeelsvorming, als morele categorie zelfheeft 
wederkerigheid weliswaar een logische, maar geen rationele structuur. Want 
wederkerigheid heeft, zoals we nog zullen zien, alles te maken met factoren als 
duurzaamheid, vertrouwen, verschuldigd zijn op andere gronden dan juridi
sche, en vooral met een overstijging van het schema van strikt bepaalde rechten 
en plichten. Wederkerigheid brengt juist onbepaalde plichten met zich mee, die 
vaak niet te relateren zijn aan rechten, noch aan een vooraf gegeven inhoud. 

Voorts treedt in een duurzame relatie van wederkerigheid tussen partijen 
vaak een alternerende ongelijkheid op. De ene keer is A wat verschuldigd aan B, 
de andere keer B aan A. Partijen ervaren hun duurzame verhouding echter als 
rechtvaardig als er op termijn van verevening sprake is. Wederkerigheid is in 
deze context de maat voor ongelijkheid. 

Kohlberg lijkt ook voorbij te gaan aan het feit dat er van wederkerigheid 
sprake kan zijn wanneer A niet aan B maar aan C of D retourneert. Er bestaat 
dan geen directe correlatie tussen recht en plicht. Antropologen spreken in dat 
geval van gegeneraliseerde wederkerigheid. Ook deze is gebaseerd op het ver
trouwen dat vroeg of laat teruggegeven zal worden en dat de balans van uitwis
selingen - op het niveau van de groep of collectiviteit - uiteindelijk in evenwicht 
zal zijn. 

Het moge duidelijk zijn dat morele wederkerigheid als maat voor ongelijk
heid alleen functioneert in groepen en verbanden die een hoge graad van cohe
sie en solidariteit kennen. Naarmate er minder sprake is van duurzame vertrou
wensrelaties zal wederkerigheid moeizamer tot stand komen. Verplaatsing in 
de onbekende ander is nu eenmaal minder eenvoudig dan in de bekende en na
bije ander. Gelijkheid zal in die situatie rechtevenredig aan morele betekenis 

48 Kohlberg 1981, Vol.I:218 
49 Kohlberg 1981, Voll: 144 
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winnen. De verhouding tussen wederkerigheid en gelijkheid is dus op haar 
minst een dynamische verhouding. 

Deze dynamiek wordt nog geïntensiveerd door de symbolische lading van 
de wederkerigheidsnorm. Deze symbolische lading verklaart waarom mensen 
buiten duurzame vertrouwensrelaties toch wederkerig kunnen handelen. Ik 
doel hier op barmhartigheid en naastenliefde als bronnen van moreel oordelen 
en handelen. In Kohlbergs theorie is de Barmhartige Samaritaan een grote uit
zondering. Hij verschijnt pas in stadium VII, waarin de moraal voornamelijk 
religieus is geïnspireerd en niet meer het resultaat is van logische denkoperaties. 
Stadium VII wordt wel door Kohlberg besproken50 maar niet onder de logische 
morele ontwikkeling begrepen. In de praktijk echter blijkt de Barmhartige Sa
maritaan niet zo'n zeldzaam fenomeen te zijn als Kohlberg meent.51 De ideale 
rolovername in stadium VI, die resulteert in dezelfde zorgvuldige aandacht 
voor de onbekende ander als voor de nabije en bekende ander, komt dagelijks 
voor. 

Schuyt52 wijdt aan deze Samaritaanse rechtvaardigheid een mooie passage 
waar hij verschillende soorten onverschilligheid bespreekt. Hij brengt de on
verschilligheid (onpartijdigheid) van het recht als hoogste vorm van rechtvaar
digheid in verband met de "onverschilligheid" voor de persoon van de ander als 
hoogste vorm van morele ontwikkeling. Wegens de treffende toepasselijkheid 
op het suum cuique-ideaal van Kohlbergs stadium VI citeer ik de gehele passage. 

"Het juridische aspect van onverschilligheid is het zonder onderscheid des 
persoons handelen en oordelen, een verworvenheid van de moderne sa
menleving hoven het oude stamverband met zijn scherpe onderscheid tus
sen wij en zij, binnenstaanders en buitenstaanders. Er is ook een meta
fysisch aspect van onverschilligheid, de heilige onverschilligheid van de 
mysticus en de heremiet, die de zorgeloosheid van de leliën des velds verte
genwoordigen. Louis Lavelle constateert dat er een ware onverschilligheid 
is, die niet gelijk staat met cynisch egoïsme. Het is de onttroning van de ei
genliefde. Hij schrijft: 'Ware onverschilligheid is de eigenschap van de hei
lige, die eenmaal alle persoonlijke voorkeuren te boven gekomen, daar • 
door pas in staat is door te dringen tot de essentiële aard van ieder indivi
du, van elk mens of ding en die zo intuïtiefin staat is om de juiste hande-

50 Kohlberg 1981 Vol 1:311-372 
51 Zie bij voorbeeld de beroemde studie van Oliner en Oliner (1988) naar de 

persoonlijkheidsstructuur van mensen die in de Tweede Wereldoorlog -
met gevaar voor eigen leven - joden hielpen onderduiken. Zie ook Duyn-
dam 1994 

52 Schuyt 1995a 
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ling te verrichten die die ene persoon in die speciale situatie vraagt.' In de 
hulpverlening is deze vaak religieus verankerde onverschilligheid ook 
hard nodig, omdat die niet eerst de geloofsbrieven en geboortebewijzen, 
verzekeringspapieren en verblijfsvergunningen vraagt van iemand die 
om hulp vraagt. Zo gaat de hoogste onverschilligheid samen met de diepste 
persoonlijke aandacht voor iedere afzonderlijke hulpbehoevende. In kli
nieken van hulp, bij voorbeeld die van Moeder Theresa in Calcutta, maar 
ook dichter bij huis in de verslavingszorg en bij zwerverstehuizen, op per
ron Nul, in de gevangeniscel van de veroordeelde delinquenten, wordt 
persoonlijke hulp geboden, juist omdat men de opdracht van artikel 1 
Grondwet, een ieder ongeacht geloof, levensovertuiging, ras en sekse, in 
praktijk probeert te brengen. Alle personen, alle cliënten of patiënten zijn 
de hulpverlener even liefen met die instelling is hij/zij in staat om de volle 
aandacht te schenken aan één individuele cliënt. " 

Vanuit de visie van Schuyt overstijgt stadium VI dus niet het recht, maar 
strookt de onpartijdige zorg voor de onbekende ander juist met de strekking 
van artikel 1 Grondwet, als een evenwichtsverhouding tussen gelijkheid en we
derkerigheid. Deze visie is daarom zo interesssant omdat in de feministische 
kritiek op Kohlbergs ontwikkelingsmodel een scherpe tegenstelling wordt ge
forceerd tussen recht en zorg, tussen recht en naastenliefde, tussen een recht-
vaardigheidsmoraal en een zorgmoraal. 

4 FEMINISTISCHE KRITIEK OP KOHLBERGS THEORIE VAN 
MORELE ONTWIKKELING 

Kohlbergs theorie is niet zonder - uiteenlopende - kritieken gebleven. Zo werd 
hem verweten dat zijn morele ontwikkelingsmodel een ideologische construc
tie is. De moraal die Kohlberg beschrijft zou het typisch westerse, liberale rech
tendenken representeren.53 De feministische kritiek voegde daaraan toe dat 
Kohlbergs opvattingen van recht en rechtvaardigheid bovendien van mannelij
ke vooroordelen getuigen. 

De feministische kritiek is de meest invloedrijke gebleken. Deze kritiek is 
voor ons onderzoek van belang omdat - net zoals de theorie van Kohlberg - ook 
de feministische kritiek als een theorie over morele wederkerigheid kan wor
den gelezen. Feministische ontwikkelingspsychologen en moraalfilosofen54 

stellen dat het door Kohlberg geconstateerde isomorfisme tussen de structuur 
van de geest en de principes van de moraalfilosofie in werkelijkheid een vorm-

53 Puka 1986 
54 Zie voor een overzicht van de vele auteurs die inmiddels aan het debat 

over de zorgmoraal deelnemen de bibliografie bij Sevenhuijsen 1996. 
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overeenkomst is tussen de structuur van de geest en de principes van een man
nelijke moraalfilosofie. Kohlberg beweert weliswaar dat hij in de aristotelische 
traditie van de deugdenethiek treedt, maar in feite zou hij een modernistische 
moraalfilosofie hanteren.55 

Aan de basis daarvan ligt de hobbesiaanse fictie van de natuurstaat. Niet rust 
en harmonie zijn de natuurlijke condities van de mens en van het samenleven -
zoals Aristoteles meende - maar wedijver, competitie, strijd en uitoefening van 
macht. In de natuurstaat is geen sprake van wederkerigheid, maar van een oor
log van allen tegen allen. Uit permanente angst voor de dood en gedreven door 
de wil het leven te behouden, sluiten de mensen op grond van welbegrepen ei
genbelang een sociaal contract. Daarin spreken zij af dat zij zich zullen onder
werpen aan een soeverein die zelf geen partij is in hun conflicten, en aan wie zij 
gehoorzaam zullen zijn. Aldus komt volgens Hobbes de staat tot stand. In de 
staat stelt het recht de grenzen in tussen het mijn en dijn. Het non-interven-
tiebeginsel versterkt deze grenzen nog verder. Aldus tempert en kanaliseert het 
recht de agressie. 

Ook Freud verklaart in Das Unbehagen in der Kultur (1930) - dat net als Levi
athan (1651) van Hobbes als een politiek manifest kan worden gelezen - dat de 
natuurlijke staat van de mens er een van angst en agressie is. Angst voor de ver
nietigende krachten van de natuur, voor de relaties met de medemens en angst 
voor de dood. De beslissende overgang van de natuurstaat naar een cultuur 
wordt volgens Freud pas mogelijk wanneer de brute macht van de enkeling 
wordt vervangen door de macht van de gemeenschap. Pas dan ontstaat er ruim
te voor recht en vervolgens voor het ideaal van rechtvaardigheid. 

"Yet this is a strange world" schrijft Benhabib56 waar zij de invloed bespreekt 
die de fictie van de natuurstaat op de westerse moderne ethiek heeft uitgeoe
fend. De mens wordt daarin voorgesteld als een disembedded en disembodied 
zelf dat alleen door middel van een publiek systeem van rechten en plichten 
erin slaagt om met de ander samen te leven. In deze voorstelling van de wereld, 
zo schrijft Benhabib 

"individuals grow up before they have been born, boys are men before they 
have been children and neither mother, nor sister, nor wife exist. The point 
is that in this universe, the experience of the early modern female has no 
place. (...) As the male ego celebrates his passage from nature to culture, 
from conflict to consensus, women remain in a timeless universe, condem
ned to repeat the cycles of life. "S7 

55 Benhabib 1987 
56 Benhabib 1987:85 
57 Benhabib 1987:85 
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Vanaf Hobbes, Locke, Kant en Freud tot en met Rawls en Kohlberg wordt -
aldus de dominante feministische kritiek - rechtvaardigheid verbonden met een 
publieke sfeer, waarin autonome, mannelijke gezinshoofden met elkaar onder
handelen over de principes van hun samenleving. De mannelijke, moderne bur
gers ontwikkelen zich vanuit een preconventionele naar een conventionele en 
vervolgens naar een postconventionele moraal, maar laten daarbij het omvang
rijke menselijke domein van de zorg, de voortplanting, de opvoeding, de liefde, 
de troost en de geborgenheid buiten beschouwing. Dit domein blijft in de poli
tieke filosofie en moraalfilosofie voorbehouden aan het preconventionele ni
veau. Daarin bestaat geen autonomie, maar afhankelijkheid en verbondenheid. 
Deze ruimtelijke metaforiek van gescheiden sferen is de summa divisio in de li
berale (rechts)filosofie geworden. In de mannelijke publieke sfeer heerst het 
recht, in de vrouwelijke private sfeer heerst de liefde. 

Deze rigide dichotomisering in een mannelijk en vrouwelijk domein, be
perkt voor beide sexen de mogelijkheid tot rolovernames en leidt daarom tot 
een beperking van de wederkerigheid tussen mannen en vrouwen. Het Ik van 
mannen en het Ik van vrouwen worden gesocialiseerd in een exlusief mannelijk 
Mij en een exclusief vrouwelijk Mij. Tussen mannen en vrouwen is in deze visie 
geen werkelijke communicatie of rolovername mogelijk. Zelfs hun moraal zou 
wezenlijk anders zijn. 

Freud, Piaget en Kohlberg - aldus nog steeds de feministische kritiek - beves
tigen in hun werk dit ideologische onderscheid en concluderen tot een morele 
superioriteit van mannen. Freud schrijft: 

"Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken (al aarzel ik om er uitdrukking 
aan te geven) dat voor vrouwen het niveau van wat ethisch normaal is 
verschilt van dat van mannen. Haar superego is nooit zo onverbiddelijk, 
zo onpersoonlijk en zo onafhankelijk van de emotionele oorsprong als we 
vinden dat bij mannen het geval moet zijn".58 

Volgens Freud hebben vrouwen minder gevoel voor rechtvaardigheid, ze 
zijn niet opgewassen tegen de eisen van het leven en zij hebben niets aan de ont
wikkeling van de beschaving bijgedragen. Piaget op zijn beurt meent dat het 
oordeelkundig vermogen, dat essentieel is voor de morele ontwikkeling, bij 
meisjes aanzienlijk minder is ontwikkeld dan bij jongens. Kohlberg heeft meis
jes zelfs geheel buiten zijn onderzoek gelaten. Slechts aan jongens werden de 
hypothetische morele dilemma's voorgelegd. Zowel in zijn methode van on
derzoek als in zijn klakkeloze aanvaarding van de universele gelding van de 
principes van de traditionele moraalfilosofie, getuigt Kohlberg volgens de femi
nistische kritiek van mannelijke vooroordelen. Zijn theorie behoeft daarom 

58 Geciteerd bij Chodorow (1978) 1980:178 
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nodig een weerlegging of minstens een aanvulling vanuit het vrouwelijke more
le perspectief. 

4.1 Vrouwelijke moraal en wederkerigheid 

Gilligan ondernam daartoe een poging in haar in 1982 verschenen boek In A 
Different Voice. Haar theorie over de morele ontwikkeling van vrouwen heeft 
niet minder kritiek gekregen dan de theorie van Kohlberg. Beide studies heb
ben echter als verdienste dat zij een enorme impuls hebben gegeven aan de mo
raaltheorie, zij het dat deze impuls vooralsnog heeft geleid tot voortduring van 
de eeuwenoude controverse over een mannelijke versus een vrouwelijke mo
raal.59 In deze studie wordt het Kohlberg-Gilligandebat niet herhaald, maar 
slechts onderzocht op zijn betekenis voor het wederkerigheidsbeginsel. Het 
werk van Gilligan zal daarom - net zoals dat van Kohlberg - alleen worden be
sproken voorzover het bijdraagt aan meer inzicht in dat beginsel. 

Gilligan doet geen uitspraken over de (wederkerigheids)structuur van de 
geest, noch over het verband tussen deze cognitieve structuur enerzijds en de 
inhoud van het morele oordeel anderzijds. Zij onderzoekt de ontwikkeling van 
de vrouwelijke moraal voornamelijk als een dialectisch interactieproces. De 
condities waaronder dit interactieproces zich voltrekt zijn psychoanalytisch 
bepaald. In navolging van Chodorow6 0 stelt Gilligan dat meisjes een andere 
psychosexuele ontwikkeling doormaken dan jongens. Dit verschil wordt ver
klaard uit het feit dat het vrouwen zijn die in elke cultuur zijn belast met het 
verzorgen van kinderen. Het primaire, symbiotische hefdesobject voor jongens 
en meisjes is daardoor de moeder. Zodra het jongetje de oedipale fase bereikt re
aliseert hij zich dat hij geen eenheid meer kan zijn met de moeder, omdat de 
moeder "anders" is, dat wil zeggen een andere geslachtsidentiteit heeft. Uit 
vrees voor de wraak van de vader, die de moeder ook begeert, maakt het jong
etje zich los van zijn moeder en oriënteert hij zich op de vader. Dit separatie
proces wordt minder pijnlijk naarmate het jongetje begrijpt dat identificatie 
met de vader de weg vrijmaakt voor mannelijke status en prestige. Sociale min
achting voor vrouwen bevordert zijn separatie van de moeder en bepaalt mede 
zijn mannelijke geslachtsidentiteit. 

Het meisje daarentegen blijft volgens Chodorow in een doorgaande symbio
se met de moeder verkeren. Omdat zij niet anders is dan de moeder, wordt zij 
niet in dezelfde mate als een jongen gedwongen zich van de moeder te separa-
ren. Hoewel ook zij zich losmaakt van de moeder, ontwikkelen haar geslachts-

59 Lasch 1997 
60 Chodorow (1978) 1980 
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identiteit en zelfbeeld zich door middel van identificatie met de moeder. De 
egogrenzen van het meisje zijn daardoor niet zwakker dan die van jongens, zo 
schrijft Chodorow. Wel wordt het vermogen tot empathie bij meisjes mede be
paald door hun behoefte aan en zelfbeeld van verbondenheid met anderen. 
Mannen zouden minder in staat zijn tot empathie en verbondenheid met ande
ren omdat zij - ten gevolge van hun gedwongen separatie van de moeder - een 
zelfbeeld van autonomie en onafhankelijkheid opbouwen overeenkomstig het 
mannelijke ideaalbeeld. 

Het onvermogen van de sexen om zich werkelijk wederkerig met elkaar te 
verhouden, dat hierboven werd genoemd in verband met de dichtomisering in 
een mannelijk en vrouwelijk sociaal en moreel domein, wordt door Chodorow 
psychoanalytisch verklaard uit de exclusieve moederlijke zorg. 

Gilhgan bekritiseert de verstrekkende gevolgen van de exclusieve moeder
rol niet, maar zij leidt uit het vrouwelijk zelfbeeld van verbondenheid de more
le oriëntatie van vrouwen af. In geval van morele dilemma's staan bij vrouwen 
de relatie en verantwoordelijkheid voor de instandhouding daarvan voorop. 
Morele conflicten duiden vrouwen in termen van botsende verantwoordelijk
heden, niet in termen van botsende rechten. Het door Chodorow en Gilligan 
veronderstelde empathische vermogen van vrouwen en hun relationele ori
ëntatie maakt vrouwen bij uitstek bekwaam tot wederkerigheid en wel tot de 
affectieve vorm daarvan. Affectieve wederkerigheid - door Gilligan "zorgzaam
heid" genoemd - is volgens haar de kern van de vrouwelijke moraal. 

Anders dan Kohlberg die aan mannelijke respondenten hypothetische di
lemma's voorlegde, verrichtte Gilligan onderzoek bij vrouwen aan de hand van 
morele dilemma's die zij aan den lijve hadden ervaren. Ook vrouwen bleken 
hun moraal in een stadiumproces te ontwikkelen, dat eveneens in drie niveau's 
is te onderscheiden. 

O p het preconventionele niveau is bij meisjes sprake van egocentrisme en af
wezigheid van morele wederkerigheid. Overleven wordt als primair belang ge
zien. Op het conventionele niveau wordt dit egocentrisme afgewezen en wordt 
de zorg voor anderen voorop gesteld. Conformisme aan het moederlijke ideaal
beeld van opoffering en wegcijfering van eigenbelangen bepaalt de morele oor
deelsvorming. O p het postconventionele niveau wordt de onevenwichtigheid 
en het gebrek aan wederkerigheid tussen degene die zorg geeft en degene die 
zorg ontvangt, afgewezen. Relaties worden geherwaardeerd teneinde een even
wicht te vinden tussen altruïsme en egoïsme. Zorgzaamheid wordt het zelfge
kozen morele beginsel dat een algemene geldigheid krijgt en dus ook het recht 
op zorgzaamheid omvat dat vrouwen zelf - volgens het gelijkheidsbeginsel -
kunnen opeisen. Gelijkheid staat dus in dienst van wederkerigheid. Beide par
tijen hebben immers belang bij menselijke verbondenheid en zorgzaamheid. 
Pas op dit derde niveau is het gevoel van eigenwaarde en zelfrespect in overeen-
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stemming met respect voor anderen en ontstaat er persoonlijke integriteit. De 
wederkerigheid tussen het Ik en de ander bereikt hier een evenwicht. Net zoals 
bij Kohlberg, bestaat ook bij Gilligan het hoogste niveau van moreel oordelen 
uit een evenwichtsverhouding tussen gelijkheid en wederkerigheid. Waar 
Kohlberg redeneert vanuit gelijkheid, daar redeneert Gilligan vanuit wederke
righeid. 

Volgens Gilligan strekt de aldus ontwikkelde zorgzaamheidsethiek zich uit 
over alle morele dilemma's, of het nu een familiale, private of een publieke con
text betreft. In alle gevallen gaat het er volgens haar om dat de concrete omstan
digheden zo veel mogelijk bij de morele oordeelsvorming worden betrokken. 
Juist de abstractie en universaliteit van een rechtvaardigheidsethiek à la Kohl-
berg, waarin een moreel dilemma wordt gereduceerd tot dat wat in gelijke rech
ten en plichten is uit te drukken, veroorzaakt in haar ogen vaak "gewelddadig
heid" jegens de contextuele en narratieve elementen die in elk dilemma zijn ge
geven, en niet in een schema van strikt bepaalde rechten en plichten zijn te vat
ten. 

Gilligan verwoordt hier een algemene feministische kritiek op het recht en 
op een - op het contractdenken gebaseerde - rechtvaardigheidsidee.61 Zo schrijft 
Sevenhuijsen in haar studie over zorgmoraal: 

"Het juridisch vertoog dat op het contractdenken is gestoeld, sluit zich af 
voor zorgargumenten; het creëert nauwelijks discursieve ruimte voor de 
stem van de zorg, of voor groepen die met die stem spreken. Het atomisti
sche mensbeeld veronderstelt dat de identiteit van het contracterende indi
vidu los staat van de relaties waardoor hij gevormd is, en dat affectiviteit 
en relationaliteit er niet toe doen in het normatieve veld van het moreel 
redener en. (...) Door het beeld van het vrije, kiezende individu als norma
tief mensbeeld te nemen, honoreert het rechtendiscours in feite een hou
ding van morele onverschilligheid, ofte wel zorgeloosheid. "62 

De situationele zorgethiek daarentegen wijst contractuele rechtvaardigheid 
af en beroept zich op de premisse van geweldloosheid. Men mag niemand pijn 
doen of nadeel berokkenen. Morele dilemma's worden opgelost vanuit een zo 
groot mogelijke aandacht voor de noden, behoeften en gevoeligheden van de 
betrokken partijen. Voorop staat het streven en de zorg om de relatie tussen 
partijen in stand te houden. 

De zorgmoraal die Gilligan bepleit, bestaat in termen van wederkerigheid 
uit een affectieve wederkerigheid. De affectieve wederkerigheid is bij Mead, 

61 Benhabib 1987; Held 1987; Noddings 1984; Tronto 1993; Sevenhuijsen 
1996 

62 Sevenhijsen 1996:134-135 
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Rawls en Kohlberg voorbehouden aan de familiale en private sfeer, waarin her
kenning - als het wederkeren van het andere als het eigene - erkenning mogelijk 
maakt. De affectieve wederkerigheid waarop Gilligan doelt, lokaliseert 
Kohlberg in het pre-juridische stadium III van de morele ontwikkeling. In 
Kohlbergs post-juridische stadium VI komt de affectieve wederkerigheid terug 
in de ideale rolovername, waarin alle partijen zich cognitief in eikaars posities 
inleven. Dit hoge niveau van moreel oordelen komt volgens Kohlberg in de 
werkelijkheid echter niet voor. 

In Gilligans theorie treedt er echter geen transformatie op van de affectieve 
wederkerigheid in sociale en rationele wederkerigheid. De affectieve wederke
righeid blijft als morele norm van toepassing op alle mogelijke, ook buiten de 
private sfeer gelegen, relaties. In zijn reactie op Gilligan bestrijdt Kohlberg63 de 
toepasselijkheid van affectieve wederkerigheid, of een moraal van zorgzaam
heid, op buiten de sfeer van familie en vriendschap gelegen relaties. Kohlberg 
handhaaft de liberale traditie van de gescheiden sferen en stelt dat een rechtvaar-
digheidsethiek en zorgethiek elkaar niet uitsluiten, maar betrekking hebben op 
andere domeinen. De moraal van zorgzaamheid die Gilligan bij vrouwen ont
waart, is - aldus Kohlberg - toegesneden op "het goede leven" of op kwesties van 
supererogatieve aard, dat wil zeggen op kwesties van liefde, altruisme en zelf
verloochening. Problemen van sociale rechtvaardigheid daarentegen kunnen 
volgens Kohlberg alleen worden opgelost door morele oordelen die minstens 
de kenmerken van universaliseerbaarheid en onpartijdigheid hebben. De zorg-
moraal ontbeert beide kenmerken, aldus Kohlberg. 

4.2 Kritiek op de zorgmoraal vanuit het perspectief van wederkerigheid 

Bij de bespreking van Kohlbergs ontwikkelingsmodel werd gesteld dat 
Kohlberg een cognitivistische opvatting van wederkerigheid hanteert en we
derkerigheid bovendien ten onrechte opvat als een "equality in exchange". We
derkerigheid is immers een symbolisch beladen beginsel dat zich slechts onder 
bepaalde condities laat objectiveren.64 Daarom kan het wederkerigheidsbegin-
sel ook niet op een simpele wijze met het gelijkheidsbeginsel - dat wel objecti
veerbaar is, bij voorbeeld naar posities of resultaten - in evenwicht worden ge
bracht. 

63 Kohlberg 1984 
64 Het duidelijkste voorbeeld is hier de do ut Jes-wederkerigheid van anonie

me markttransacties. De sociale condities waaronder wederkerigheid 
wordt geobjectiveerd tot meetbare prestaties komen in het volgende 
hoofdstuk ter sprake. 
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Op haar beurt kan aan Gilligan worden verweten dat zij een subjectivisti
sche opvatting van wederkerigheid hanteert. Haar zorgethiek is gebaseerd op 
een model van relaties, waarin partijen in een affectieve wederkerigheid tot een 
morele oplossing van hun conflicten komen. Maar leent het relatiemodel zich 
wel als grondslag voor een ethiek buiten de liefde en de persoonlijke relaties? 
Gilligan betoogt dat ook daar morele conflicten moeten worden opgelost van
uit een zo groot mogelijke aandacht voor de bijzondere omstandigheden van de 
ander. Niet het reducerende rechten- en plichtenperspectief, maar het narratie
ve perspectief moet daarbij voorop staan. De verhalen, ervaringen, emoties en 
persoonlijke geschiedenissen van de ander moeten gehoord en gewogen wor
den. Plaatst Gilligan de mensen hier echter niet voor een onmogelijke psycho
logische opgave? Is het niet te veel gevraagd zich in alle contextuele gegevens 
van de ander in te leven, wanneer deze ander ver van ons af staat? Zelfs zo ver 
dat er geen herkenning van de ander meer mogelijk is? Kan er dan nog redelij
kerwijs van intersubjectieve, affectieve wederkerigheid sprake zijn? 

Gilligans zorgethiek bevat een enkelvoudige opvatting van wederkerigheid 
en gaat daardoor voorbij aan de noodzaak van een derde, bemiddelende instan
tie die wederkerigheid - in een getransformeerde vorm - mogelijk maakt tussen 
mensen die zich op een sociale of culturele afstand van elkaar bevinden. 
Kohlberg construeert de transformatie van de morele verhouding tussen het Ik 
en de onbekende ander met behulp van het recht, als een relatief autonome 
symbolische orde. Eerst door het recht van de gemeenschap, later - in een hoger 
stadium van morele ontwikkeling - door rechtsbeginselen, wordt de ander er
kend als rechtssubject en medelid van de rechtsgemeenschap. Waar Kohlberg 
het recht inroept als bemiddelende instantie, verwerpt Gilligan het recht omdat 
het de mannelijke, op autonomie en separatie gerichte moraal vertegenwoor
digt. Gilligan stelt echter geen andere bemiddelende instantie voor het recht in 
de plaats. Zij blijft vertrouwen op het relatiemodel en de zorgzaamheid en aan
dacht voor ook de onbekende ander die in dat model gegeven zouden zijn. 

4.3 Kritiek op de zorgmoraal vanuit het perspectief van het recht 

Opvallend is dat Gilligan en vele andere zorgethici zowel van de geschiedenis 
van de sociale filosofie, als van het recht een karikatuur maken. De natuur-
staat-fictie van Hobbes heeft onmiskenbaar grote invloed uitgeoefend op het 
mannelijke zelfbeeld en wereldbeeld zoals die zich vanaf de Renaissance en de 
Verlichting hebben ontwikkeld. Autonomie, individualisme, subjectiviteit en 
rechten zijn inderdaad bepalende elementen van dat zelfbeeld en wereldbeeld 
geworden. Maar van een eenduidige ontwikkeling is geen sprake, noch van een 
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eenduidig mens- en wereldbeeld. Die beelden zijn vanaf het begin van de Mo
derniteit minstens innerlijk tegenstrijdig geweest.65 Zo legden bij voorbeeld 
Hume6 6 en Smith67 de nadruk op de verbondenheid en sympathie tussen men
sen. Rousseau wijst de doodsangst en agressie als drijfveren van het menselijk 
handelen zelfs af. De mens is volgens Rousseau in wezen goed en heeft een na
tuurlijk mededogen en een afkeer van het lijden van anderen.68 Wel is het zo dat 
in de sociale filosofie opmerkelijk weinig aandacht werd en wordt gegeven aan 
de private sfeer van vrouwen, aan liefde, voortplanting en opvoeding.69 De gro
te historische uitzondering is opnieuw Rousseau, die het belang van het gezin 
en de opvoeding benadrukte voor het goede burgerschap, dat hij als een moreel 
en empathisch burgerschap opvatte.70 

Voor de rechtfilosofie en rechtstheorie geldt eenzelfde kanttekening. Be
grippen als individu, rechtssubjectiviteit, eigendomsrechten, contract, rechten 
en plichten vormen inderdaad de "dieptestructuren van de juridische doctri
ne".71 Tegelijkertijd zijn deze begrippen als constituerende elementen van het 
(rechts)filosofische mensbeeld permanent gekritiseerd als retorische, symboli
sche of ideologische begrippen.72 

In onze eeuw treedt in het positieve recht bovendien een "vermaatschappe
lijking" op.73 Zorgvuldigheid, betamelijkheid en billijkheid worden overheer
sende rechtsnormen. Ook de uitbouw van de verzorgingsstaat kan mede wor
den gezien als een uitdrukking van zorgzaamheid voor menselijke noden en be-

65 Porter 1997; Schneewind 1998 
66 Baier 1987 
67 Smith (1759) 1976 
68 Zie voor een bespreking van Rousseau's denkbeelden over de menselijke 

natuur Hoofdstuk IV. 
69 Okin 1987 
70 Gunning 1992:167 
71 Broekman 1989 
72 Cotterrell 1992; Een beroemde criticus was Duguit (1921) die het indivi

dualistische subjectbegrip van de Franse grondrechtenverklaring en van 
de Code Civil aanviel op grond van het antropologische gegeven dat de 
mens geen atomair individu is. Zie Bergamin 1995:32. Zie ook Bergamin 
in Studieboek Encyclopedie der rechtsgeleerdheid UvA, 1998-1999, waar
in hij mede met een beroep op Duguit de feministische kritiek op het in
dividualistische karakter van subjectieve rechten ontkracht. 

73 De auteurs die in dit verband gewoonlijk worden genoemd zijn Valkhoff 
(1938) en Levenbach (1939). Voor een heldere uiteenzetting van de ver
maatschappelijking van het recht, die bovendien aansluit bij het wederke-
righeidsbegrip zoals dat in dit boek wordt ontwikkeld, zie het eerste 
hoofdstuk van Nieskens-Isphording 1991. 

42 



Wederkerigheid, rechtvaardigheid en liefde 

hoeften. Zoals in Hoofdstuk III zal blijken presenteerde de wetgever de Bij
standswet zelfs als een vorm van "zuivere solidariteit", gebaseerd op "liefde en 
barmhartigheid". 

Aan deze historische ontwikkelingen in de rechtstheorie en het recht lijkt 
de feministische zorgethiek voorbij te gaan. Toch logenstraffen deze ontwikke
lingen de visie op het recht als een louter masculien systeem waarin voor een 
zorgmoraal geen plaats zou zijn. Deze misvattingen moeten wellicht worden 
verklaard uit het liberaal feminisme, dat politiek gezien het meest succesrijk is 
gebleken.74 Daarin werd het juridische gelijkheidsbeginsel aanvankelijk innig 
omhelsd. Het beginsel werd ingezet om vrouwen toegang te geven tot de pu
blieke sfeer van de loonarbeid, de politiek en het bestuur. De teleurstelling over 
de geringe effectiviteit van het gelijkheidsbeginsel leidde vervolgens tot een 
hausse aan kritische studies, maar het beginsel bleef - ook in gemoduleerde 
vorm - de exclusieve aandacht opeisen.75 Geen aansluiting werd gezocht bij an
dere rechtsbeginselen die de emancipatie van vrouwen wellicht effectiever zou
den kunnen bevorderen, zoals het wederkerigheidsbeginsel. Integendeel, de 
zoektocht naar andere rechtsbeginselen werd na de teleurstellende ervaringen 
met het gelijkheidsbeginsel gestaakt. Daarvoor in de plaats kwam een frontale 
aanval op het recht vanuit de zorgethiek.76 

Wanneer de zorgethiek echter in verband wordt gebracht met de ontwikke
ling van de zorgvuldigheidsnormen in het recht, blijkt voor het veronderstelde 
antagonisme tussen zorgmoraal en recht minder grond te bestaan, en wordt de 
overeenkomst zichtbaar tussen centrale begrippen van de zorgmoraal enerzijds 
en die van het recht anderzijds. De voordelen van deze inclusieve benadering 
worden mooi verwoord door Brown waar zij schrijft: 

"Inclusionist analyses argue that there is a feminine, 'familial', presence al
ready installed, comfortably or uncomfortably, within the gates of con
tract law, even as its commercial norm. Why focus on the hills when the 

fortress is already invaded?77 

Waarom zou je het recht in zijn geheel bestrijden als in het recht de normen be
sloten liggen - zij het nog met te weinig kracht - die een verzoening van recht, 
rechtvaardigheid en zorgmoraal mogelijk maken? Binnen het fort van het recht 
bevinden zich de normen die op het eerste gezicht direct in het register van de 
zorgmoraal passen, zoals de normen van zorgvuldigheid, betamelijkheid, goede 
trouw en billijkheid. Het begrip contract is volgens sommige juristen zelfs 

74 Pessers 1994 
75 Goldschmidt 1989; Loenen 1992; Wentholt 1990 
76 Zie voor een recente versie daarvan Loenen 1998 
77 Brown 1996:5 
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dood verklaard.78 Daarvoor in de plaats is het begrip rechtsbetrekking geko
men dat aangeeft dat niet alleen de woorden van het contract, maar ook de aard 
van het contact tussen partijen bepalend zijn voor hun rechtsverhouding.79 

Ter nadere adstructie van de aanwezigheid van de zorgethiek in het recht, haalt 
Brown de beroemde discussie aan tussen Posner en Macneil over de aard van 
het contractenrecht. De rechtseconoom Posner vertegenwoordigt in deze dis
cussie het traditionele - door de zorgethici zo gekritiseerde - liberale standpunt 
van partij-autonomie en contractsvrijheid. 

Posnerian masculinity has all the high-octane values on its side, schrijft 
Brown, zoals performance, control, security of transaction, high presenta
tion demands (i.e. make terms explicit), standardisation, all huilt on the 
'strangers' mode of the one-off, arm's length, atomistic, discrete transacti
on. "so 

Voor Macneil daarentegen is het contract een relationele betrekking en een 
uitdrukking van wederkerigheid en solidariteit. Macneil meent dat deze socio
logische en antropologische betekenis van het contract door het recht wordt ge
honoreerd. Hij schrijft over 

"courts' hidden hut real commitment to preserving ongoing relationships, 
recognising the importance of trust, which includes not only articulated 
hut inarticulated understandings, (.....) and overall a plea for diversity and 
multiple standards of interpretation and enforcement as part of the gene
ral emphasis on a wider context-sensitive regime. Similarly, too, the emp
hasis on negotiation rather than either/ors and hierarchies".81 

Bekommernis om de instandhouding van de relatie; het belang van vertrou
wen; een oor voor het onuitspreekbare; gelaagde interpretatie van de woorden 
van de ander; gevoeligheid voor het contextuele: het lijkt wel of Gilligan hier 
zelf aan het woord is. 

De werkelijkheid van het contractenrecht ligt waarschijnlijk tussen de visies 
van Posner en Macneil in. Want het denken in (eigendoms)rechten, contracten 
en autonome rechtssubjectiviteit is nog sterk verankerd in het recht - daarin 
hebben de feministische kritici gelijk - en wordt zelfs in toenemende mate toe
gepast op levenssterreinen die zich daartoe naar hun aard niet lenen. Het fami
lierecht is hier een bekend voorbeeld. De gestage gelijkberechtiging van man
nen en vrouwen heeft het morele karakter van het personen- en familierecht 
zonder meer verhoogd. Er spelen zich echter ook rechtsontwikkelingen af die 

78 Zie het invloedrijke werk van Atiyah (1979) en Gilmore (1974) 
79 Van Erp 1990 
80 Brown 1996:12 
81 Brown 1996:12 
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het morele karakter van de verhouding tussen partners, tussen ouders en tussen 
ouders en kinderen bedreigen. De juridisering en contractualisering van affec
tieve relaties, (kunstmatige) voortplanting en afstamming zijn daarvan duidelij
ke signalen. Partners leggen hun onderlinge rechten en plichten tot in detail 
vast bij de notaris. De omgang tussen gescheiden ouders en hun kinderen wordt 
rechtens afgedwongen,82 kinderen krijgen rechten in conflicten met of tussen 
hun ouders, mannen en vrouwen contracteren over draagmoederschap, eicel-
en spermadonaties.83 Ironisch genoeg gaat het hier om een juridisering van af
fectieve betrekkingen die niet zelden door feministen wordt bepleit.84 

In Hoofdstuk V komt de verhouding tussen recht en zorgethiek opnieuw 
aan de orde bij de bespreking van de juridische wederkerigheid. Dit hoofdstuk 
over de psychologische en morele aspecten van wederkerigheid wordt besloten 
met een poging om vanuit het wederkerigheidsbeginsel de rechtvaardigheids-
ethiek van Kohlberg te verzoenen met de zorgethiek van Gilligan. Deze ver
zoening lijkt mogelijk te worden wanneer in dat debat twee nieuwe begrippen 
worden ingevoerd die de twee modaliteiten van wederkerigheid aanduiden: 
mutualiteit en reciprociteit. 

5 MUTUALITEIT EN RECIPROCITEIT 

Zoals hierboven werd uiteengezet hanteert Kohlberg een beperkte opvatting 
van wederkerigheid. Kohlberg vat wederkerigheid op als retributieve recht
vaardigheid in de gebruikelijke zin van "voor wat hoort wat", quid pro quo en 
do ut des. Partijen binden zich slechts beperkt aan elkaar, namelijk voorzover er 
sprake is van complementaire rechten en plichten en voorzover het welbegre
pen eigenbelang mede wordt gediend. Deze gebondenheid over en weer valt 
onder de taalkundige betekenis van mutualiteit of wederzijdsheid. Mutualiteit 
duidt op het tegelijk, aan weerskanten oversteken. 

Maar wederkerigheid omvat ook situaties waarin plichten worden nageko
men zonder dat er direct aanwijsbare rechthebbenden zijn, of zonder dat de be
gunstigden een recht kunnen doen gelden. Er kan gehandeld worden zonder te
genprestaties, of in het vooruitzicht van contraprestaties op lange of onzekere 
termijn. We spreken hier vaak van altruïsme. De betekenis die deze term in het 
dagelijkse spraakgebruik heeft, verhindert het inzicht dat het ook bij altruïsme -
als belangenloos geven - om wederkerigheid gaat. Altruïstisch handelen komt 
voort uit moreel plichtsbewustzijn. De aanwezigheid van een onbepaalde, mo-

82 Gunning & De Roos 1992 
83 Pessers 1997 
84 Holtrust 1993 
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rele plicht in het altruïstische handelen, maakt het mogelijk om altruïsme in het 
schema van wederkerigheid te brengen en daarmee in de sfeer van het recht.85 

Enkele voorbeelden kunnen duidelijk maken om welke uiteenlopende situ
aties het gaat. Waarom zal een museumconservator ook al wordt hij - ten gevol
ge van een bizarre regeringsmaatregel - niet meer betaald toch niets nalaten om 
de collectie 17e eeuwse schilderijen waarvoor hij verantwoordelijk is veilig te 
stellen? Waarom geven gezinsverzorgsters in de thuiszorg meer aandacht en 
zorg aan hun patiënten dan waartoe zij contractueel verplicht zijn? Waarom 
verwacht een werknemer dat zijn loyaliteit - waartoe hij rechtens niet verplicht 
is en ook moeilijk verplicht kan worden - wordt beloond en dat een werkgever 
zich niet beperkt tot de letter van de arbeidsovereenkomst? Waarom verwacht 
een patiënt van zijn arts naast professionele ook menselijke aandacht? 

Deze voorbeelden hebben één ding gemeen: rechten en plichten hebben 
geen direct verband met elkaar. Er wordt meer gedaan dan waartoe men juri
disch verplicht is, en er wordt meer verwacht dan waartoe men juridisch ge
rechtigd is. Wat is de grond van dit surplus aan plichtsbesef en dit tekort aan ju
ridische rechten waar het menselijk handelen en verwachten betreft? Met ande
re woorden: wat is de bron van het morele plichtsbesef? 

Verschillende auteurs verklaren de plichtethiek uit de idee van de gift. Zo 
herleidt Ricoeur het nakomen van niet afdwingbare plichten tot - wat hij 
noemt - "de economie van de gift".86 Volgens Ricoeur vindt de economie van de 
gift haar religieuze oorsprong in het "gegeven zijn van de wereld". De wereld 
die wij aantreffen, verplicht tot instandhouden, onderhouden en doorgeven. 
Het gaat er niet om dat ik geef opdat jij geeft, maar dat ik geef omdat mij gegeven 
is. Niet do ut des maar do quia mihi datum est. De gift is de bron van de plicht. 
Ook in de regel suum cuique tribuere ligt deze gedachte besloten: aan een ieder 
het zijne geven, impliceert dat reeds iets van de ander is, dat teruggegeven moet 
worden. De moraal van de gift die verplicht tot teruggeven omdat "aan mij ge
geven is", sluit aan bij de taalkundige betekenis van reciprociteit. In de oor
spronkelijke Latijnse betekenis is reciprocere "langs dezelfde weg weer terug
brengen; heen en terugstromen". Deze oorspronkelijke betekenis van recipro
citeit komt ook tot uitdrukking in de betekenis die in het eerste deel van dit 
hoofdstuk aan wederkerigheid werd gegeven: het via de ander wederkeren (te
rugstromen) van het eigene. 

De plichtethiek wordt door Ricoeur in verband gebracht met de testamenti
sche liefdesgeboden. "Heb mij lief, want Ik ben uw Schepper", zegt God. Een 

85 Zie Schoordijk (1987) voor een verkenning van het grensgebied tussen 
rechtsplichten en morele plichten. 

86 Ricoeur 1995b 
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grotere gift is nauwelijks mogelijk. En heb ook uw naasten lief als u zelf, want 
zij maken deel uit van de schepping en dus van de Gift. Het gegeven zijn van de 
wereld en van het bestaan gaat als liefdesgebod, aldus Ricoeur, primordiaal 
vooraf aan elke menselijke verhouding en communicatie. 

In het Nieuwe Testament krijgt het liefdesgebod een hyperethische dimen
sie waar wordt gesteld dat wij ook onze vijanden lief moeten hebben. Dit hy
perethische liefdesgebod kan echter geperverteerd worden en omslaan in laf
heid en gebrek aan zelfrespect. Ricoeur voert daarom ter correctie dat andere 
grootse gebod uit de geschiedenis van de mensheid aan: de categorische impera
tief, die al in de wetten van Hammurabi is te vinden.87 Ook volgens Ricoeur is 
de categorische imperatief ten diepste een wederkerigheidsregel omdat zij on
derling inwisselbare posities installeert tussen de agens en de recipiens. Door 
deze inwisselbaarheid van posities keert het eigene via de ander weder. De we
derkerigheid van de verhouding impliceert volgens Ricoeur tevens evenredig
heid en equivalentie van de handelingen die over en weer worden verricht. 
Want juist deze equivalentie voorkomt dat het liefdesgebod buitenproportio
neel wordt of omslaat in lafheid en verlies aan zelfrespect. Volgens Ricoeur is 
daarom "justice the necessary medium of love". 

Het liefdesgebod als plichtethiek en de Gouden Regel als wederkerigheids-
ethiek staan in een permanente spanningsverhouding tot elkaar. De wederke
righeidsregel kan namelijk ontaarden in een utilitaristische do ut ^«-verhou
ding. Daarom zal de utilitaristische mutualiteit op haar beurt gecorrigeerd moe
ten worden door het liefdesgebod, dat er toe dwingt wederkerigheid méér te la
ten zijn dan welbegrepen eigenbelang. Liefde is dus ook the necessary medium of 
justice.** 

Ricoeurs ethiek van de gift treffen we ook aan bij een auteur als Arendt.89 Zij 
vat het leven, en de wereld die wij bij onze geboorte aantreffen, op als een ge
schenk dat verplicht tot ontvangen en doorgeven. Het gegevene is geen obsta
kel voor het handelen, maar juist de aansporing daartoe. Arendt vergelijkt een 
pasgeborene met een immigrant die aankomt in een wereld die al oud is. Hij 

87 Dihle 1962 
88 Nieuwenhuis (1992;1997:18) verwerpt de juridische relevantie van het ge

bod uw naaste lief te hebben als u zelf. Juist hier wordt z.i. de kloof tus
sen recht en evangelie duidelijk zichtbaar. De kern van het privaatrecht 
wordt, aldus Nieuwenhuis, gevormd door de vrijheid aan het eigen be
lang voorrang te geven, indien dat althans met geoorloofde middelen ge
beurt. Deze clausule verbindt het recht echter weer met de zorgvuldig
heid jegens de naaste en dus met de wederkerigheidsethiek. 

89 Arendt 1968; Zie Collin (1997) voor een nadere uitwerking van de gifte-
thiek bij Arendt. 
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wordt geacht zich aan te passen, maar tegelijkertijd wordt hij opgeroepen de 
wereld te transformeren. Met het geboren worden en het sterven wordt de we
reld doorgegeven, vindt ze voortgang en hernieuwt zij zich. 

In de feministische ethiek is deze gedachte eveneens invloedrijk aanwezig. 
Zo beweert Held90 dat niet het zum Tode sein, de eindigheid en de doodsdrift -
die de mannelijke westerse filosofie hebben doordrenkt - de cruciale menselijke 
ervaring weergeven, maar het geboren worden. Het leven, het schenken, het 
doorgeven, de intergenerationaliteit en vooral de verantwoordelijkheid voor 
komende generaties bepalen net zo goed het morele perspectief. Aan kinderen 
wordt het leven gegeven. Deze gift verplicht tot ontvangen en terug- of doorge
ven. De combinatie van de primaire gift van het leven met de liefde die meege
ven wordt, scheppen in het kind het vermogen tot morele wederkerigheid bui
ten de sfeer van juridische en bepaalde rechten en plichten. Het kind ontwik
kelt in deze visie het vermogen om ook aan onbepaalde plichten te voldoen, het 
vermogen dus tot reciprociteit. 

Het begrip "onbepaalde plichten" {imperfect obligation) gebruikt O'Neill91 

ter aanduiding van een attitude van zorgvuldigheid en responsiviteit jegens no
den en behoeften van anderen die niet in rechten zijn uit te drukken, maar die 
de agens toch als verplichtend ervaart. O'Neill doelt hier op niet-afdwingbare 
verplichtingen, die niet bepaald zijn naar prestatie noch naar een specifieke 
groep van rechthebbenden, maar die bepaald worden door de situatie. Zij sluit 
hier nauw aan op de zorgethiek van Gilligan. 

Maar niet alleen daarop. Het begrip onbepaalde plichten (en de moraal van 
reciprociteit) kent een lange rechtsfilosofische traditie, waarin weliswaar niet 
over de ethiek van de gift, maar wel over de ethiek van de liefde of de welwil
lendheid (benevolentia) wordt gesproken. In deze traditie gaat het om de span
ningsverhouding tussen morele plichten - die naar hun aard onbepaald zijn - en 
rechtsplichten die naar hun aard bepaald zouden zijn. Schneewind92 spreekt 
zelfs van de eeuwenoude spanningsverhouding tussen the Law of Love and the 
Law of Justice. Maris en Jacobs93 spreken van de spanningsverhouding tussen 
een brede en een smalle moraal, ook wel verwoord als resp. een (deug-
den)ethiek van het goede leven en een rechtvaardigheidsethiek. In wezen gaat 
het in deze traditie om de spanningsverhouding tussen reciprociteit en mutuali
teit. In Schneewinds onderzoek naar de natuurrechtelijke bronnen van de mo-

90 Held 1989 
91 O'Neill 1988;1996 
92 Schneewind 1998 
93 Maris & Jacobs 1997 
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Taalfilosofie van Kant, vinden we een overzicht van deze rechtsfilosofische tra
ditie. Ik licht er enkele onderdelen uit. 

In De Iure Belli ac Pacis (1625) maakt Hugo de Groot een onderscheid tussen 
volkomen en onvolkomen rechten en plichten, ofwel tussen perfecte en imper
fecte rechten en plichten. Tegenover een volkomen recht staat een volkomen 
plicht. Beide zijn juridisch strikt omschreven en rechtens afdwingbaar. Er is 
dus sprake van een mutualiteitsverhouding. Daartegenover staan de onvolko
men of imperfecte rechten en plichten, die naar een reciprociteitsverhouding 
verwijzen en volgens De Groot behoren tot de orde van de generositeit en de 
compassie. Onvolkomen rechten en plichten zijn gericht op het welzijn van an
deren. Hoewel De Groot het onderscheid tussen de Law of Justice en de Law of 
Love niet nader uitwerkt, acht hij ze van gelijke waarde voor het leven in een ge
meenschap. 

Pufendorf werkt dat onderscheid wel uit. Waar De Groot de nadruk legt op 
rechten, daar legt Pufendorf de nadruk op plichten en in het bijzonder op het 
onderscheid tussen bepaalde en onbepaalde plichten. De bepaalde plichten zijn 
ook bij Pufendorf gelieerd aan recht en afdwingbaarheid. De juridisch bepaalde 
en afdwingbare plichten zijn de minimale voorwaarden voor het leven in een 
gemeenschap. De onbepaalde plichten verbeteren dat gemeenschapsleven en 
behoren tot het domein van de "universele rechtvaardigheid". In geval van on
bepaalde plichten gaat het om de hulp, de steun, de goede raad die men een an
der geeft, om het respect of de dankbaarheid die men betoont, om de diensten 
die men aan een ander verleent, zonder daarbij acht te slaan op eigenbelang of 
op een equivalentie van prestaties. De bepaalde en de onbepaalde plichten (of 
wel mutualiteit en reciprociteit) vullen elkaar volgens Pufendorf aan. 

In de achttiende eeuw vinden we bij Kant opnieuw het thema van recht en 
liefde, van bepaalde en onbepaalde plichten jegens elkaar. Overigens wil Kant 
niet van liefde spreken. Liefde is slechts een gevoel, waartoe men bovendien 
niet verplicht kan worden. Kant spreekt daarom liever van welwillendheid (be-
nevolentia) op grond van moreel plichtsbesef. Kant maakt een onderscheid tus
sen Rechtspflichten die tot het domein van het recht behoren en van Tu
gendpflichten die tot het domein van de deugden behoren. Rechtsplichten heb
ben betrekking op de minimale voorwaarden voor een geordende samenleving. 
De plichten van de deugd daarentegen zijn gericht op het geluk van anderen en 
daarmee ook op het geluk van onszelf. 

In een rechtvaardigheidstheorie waarin de bepaalde, juridische rechten 
voorop worden gesteld - zoals in het ontwikkelingsmodel van Kohlberg ge
beurt - verdwijnen de onbepaalde, morele plichten uit beeld omdat zij niet di
rect corresponderen met rechten. Hoezeer onbepaalde plichten echter bijdra
gen aan de idee van rechtvaardigheid blijkt bij voorbeeld uit de situatie van kin
deren. Kinderen zijn extra kwetsbaar wanneer zij liefdeloos of onvriendelijk 
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worden bejegend en wanneer hun belangen niet zorgvuldig worden behartigd. 
Zij kunnen geen rechten doen gelden op een liefdevolle opvoeding en verzor
ging, maar afwezigheid daarvan heeft vergaande gevolgen voor hun levenskan
sen en levensgeluk. Kinderen zijn afhankelijk van de plichtethiek van anderen. 
Een rechtvaardigheidstheorie behoort dus zowel een mutualiteitsmoraal als 
een reciprociteitsmoraal, of - in termen van het Kohlberg-Gilligandebat - zowel 
een rechtvaardigheidsethiek van het gerechtigd zijn, als een zorgethiek van het 
verplicht zijn te incorporeren. Ook op het niveau van het positieve recht be
hoort voor beide moralen ruimte te zijn. Deze ruimte is - zoals eerder uiteeng
ezet - reeds aanwezig, als is zij minder groot dan zorgethici zouden willen. In de 
terminologie van het positieve recht komt het reciprociteitsbegrip van de im
perfect obligation in de buurt van begrippen als gehoudenheid, onbepaalde 
plicht, onvolkomen verbintenis, natuurlijke verbintenis of bloot zedelijke ver
plichting. Bij de achttiende eeuwse jurist Pothier vinden we het begrip imper
fect obligation zelfs terug in een betekenis die een combinatie lijkt van de opvat
tingen van Ricoeur, Arendt, Held en O'Neill. 

"On appelle obligations imparfaites, les obligations dont nous ne sommes 
comptable qu 'à Dieu, et qui ne donnent aucun droit à personne d'en exiger 
l'accomplissement: tels sont les devoirs de charité, de reconnaisance; tel est, 
par exemple, l'obligation de faire l'aumône de son superflu. Cette obligati
on est une véritable obligation, et un riche pèche très grièvement, lorsqu'il 
manque a l'accomplir. "94 

Ook andere begrippen duiden op de juridische erkenning van morele, onbe
paalde plichten. De zorgvuldigheidsverplichting, de redelijkheid, billijkheid en 
goede trouw draaien volgens Nieuwenhuis95 om een eeuwenoude spil: "ieder 
het zijne", de maxime die niet alleen in Kohlbergs ontwikkelingsmodel, maar 
ook in de theorie van Gilligan naar de hoogste vorm van rechtvaardigheid ver
wijst.96 

De geleidelijke acceptatie in het recht van een open systeem van verbintenis
sen door middel van ongeschreven rechtsplichten hebben de onbepaalde ver
plichtingen en de reciprociteitsmoraal in de sfeer van het recht gebracht. In die 
zin beantwoorden de rechtsontwikkelingen veeleer aan Gilligans zorg- en 
plichtethiek dan aan Kohlbergs rechtvaardigheidsethiek. 

94 Pothier 1761, uitvoerig behandeld bij Wessels 1988. 
95 Nieuwenhuis (1992) 1997:7-28. In dezelfde zin Nieskens-Isphordine 1991. 
96 Met dat verschil dat Kohlberg deze hoogste vorm van rechtvaardigheid 

slechts in de private levenswereld realiseerbaar acht. 
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6 CONCLUSIE 

Wederkerigheid is een noodzakelijke bestaanswijze. Wij kunnen niet anders als 
subject bestaan, handelen of denken dan door de ander. Zonder een met de an
der gedeeld systeem van taal en betekenissen, kunnen we onszelf en elkaar niet 
duiden of begrijpen. Onze wijze van bestaan impliceert daarom noodzakelij
kerwijs moraal. We moeten rekening houden met de ander en onze geldings
drang beteugelen, willen we door de ander als subject worden erkend. Verplaat
sing in de ander - "rolovername" in de terminologie van Mead - is het primaire, 
psychologische mechanisme van wederkerigheid en van moraal. Wederkerig
heid is daarom een psychologisch en sociaal structuurbeginsel. 

Ook al ontleent wederkerigheid haar kracht aan de fundamentele wijze 
waarop mensen als subject bestaan, toch is daarmee niet een even krachtige gel
ding gegeven. Naast een sociaal wezen is de mens ook een hoogst persoonlijk, 
individueel wezen. Het niet gesocialiseerde deel van de psyche zal de morele 
wederkerigheid altijd ondermijnen. Wederkerigheid is daarom een even funda
menteel als precair moreel beginsel. 

In de sfeer van de familie en van kleine gemeenschappen met nauwe banden 
blijken affectieve en sociale wederkerigheid tamelijk moeiteloos tot stand te ko
men. In de ander wordt het eigene herkend en daardoor wordt de ander erkend. 
Er komen duurzame wederkerige betrekkingen tot stand, gebaseerd op het ver
trouwen dat op enigerlei wijze op termijn een evenwicht in prestaties wordt be
reikt. 

Buiten de sfeer van de affectieve en sociale bindingen, treedt er geen directe 
herkenning op. Erkenning van de ander vindt niet plaats door de ervaring dat 
in de ander het eigene wederkeert. Wil de een toch door de ander buiten zijn 
primaire levenssfeer en sociale gemeenschap worden erkend, dan zal hij ook 
zelf de ander moeten erkennen. Wanneer dat niet meer door herkenning moge
lijk is, is er een nieuwe, minstens partiële, symbolische orde nodig via welke het 
eigene in de ander kan wederkeren. Het recht blijkt bij uitstek zo'n instantie te 
zijn die tussen vreemden kan bemiddelen. De affectieve en sociale wederkerig
heid wordt getransformeerd in een rationele, formele wederkerigheid waarbij 
vreemden elkaar als medelid van de rechtsgemeenschap erkennen. 

Tegelijkertijd draagt het recht als systeem van rationele wederkerigheid het 
risico in zich de moraal te beperken. Morele conflicten die niet in rechten, 
plichten en procedures zijn uit te drukken of op te lossen, krijgen in een theorie 
van formele rechtvaardigheid geen plaats. Deze morele reductie kan worden 
voorkomen wanneer in een theorie van sociale rechtvaardigheid niet alleen de 
mutualiteitsmoraal van het juridisch gerechtigd zijn, maar ook de reciproci-
teitsmoraal van het moreel verplicht zijn worden geïncorporeerd. Daardoor 
komen ook die menselijke ervaringen en capaciteiten aan bod die niet in het 
schema van strikt omschreven rechten en plichten passen, maar die wel een gro-
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te morele waarde vertegenwoordigen. Wanneer binnen het wederkerigheidsbe-
grip de modaliteiten van mutualiteit en reciprociteit worden onderscheiden, is 
een strikt onderscheid tussen een rechtvaardigheidsmoraal en een zorgmoraal, 
of tussen een smalle en brede moraal, niet langer vol te houden. 
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II De gift als prototype van 
wederkerigheid 

De sociale betekenis van wederkerigheid 

1 INLEIDING 

Waar in de psychologie en filosofie het wederkerigheidsbeginsel als een verzon
ken continent onder de theorie ligt - en slechts via de begrippen (intersubjecti
viteit, herkenning en erkenning is op te sporen - daar brengen de antropologie 
en sociologie wederkerigheid als een structuurbeginsel van sociale orde en soci
ale interacties naar de oppervlakte. In het functionalisme, het structuralisme, 
het symbolisch interactionisme en in ruiltheorieën is wederkerigheid een cen
traal thema, zij het vanuit verschillende invalshoeken en onder verschillende 
benamingen. Maar of het nu gaat over ruil, communicatie, symbolische uitwis
seling of arbeidsdeling, de gemeenschappelijke noemer is sociale wederkerig
heid. 

De economisch georiënteerde ruiltheorieën1 herleiden sociale wederkerig
heid voornamelijk tot welbegrepen eigenbelang. Het zijn in die zin typische 
mutualiteitstheorieën. De interdiscipinair georiënteerde sociologische en an
tropologische theorieën2 daarentegen plaatsen wederkerigheid in een soci
aal-normatieve context. Volgens deze theorieën wordt sociale wederkerigheid 
niet alleen bepaald door het economische eigenbelang, maar ook door tradities 
en gewoonten, door het collectieve bewustzijn, door rituelen die onderliggende 
maatschappelijke waarden symboliseren en door de behoefte aan zingeving van 
het gemeenschappelijke bestaan. In aansluiting op het vorige hoofdstuk zullen 
hier vooral de interdisciplinaire wederkerigheidstheorieën aan de orde komen. 
De psychologische en morele dimensies - die in de vorige hoofdstukken cen
traal stonden - zijn immers in de sociale wederkerigheid geïncorporeerd. Dat 
betekent dat van speltheorieën en van het leerstuk van het prisoners dilemma 
geen gebruik zal worden gemaakt. In deze theorieën wordt het wederkerig
heidsbeginsel gereduceerd tot een spel van rationele zetten op het menselijke 
schaakbord van egoïsme en eigenbelang.3 Het beginsel verdient een betere be-

1 Homans 1950; Blau 1964 
2 Mauss 1923; Lévi-Strauss 1947;1958;1973 
3 Axelroth 1984; Den Hartogh 1985; Kerkmeester 1989 
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handeling. Bovendien lijkt het juridische wederkerigheidsbegrip - naar de bete
kenis waarvan we uiteindelijk op zoek zijn - verder te strekken dan de louter 
economische ruilverhouding. In het juridische begrip wederkerigheid gaat het 
mede om de diffuus samengestelde, maar daarom niet minder krachtige achter
grondsverwachting dat in het rationele, zakelijke handelen ook de persoon, 
zijn vertrouwen en verwachtingen worden gehonoreerd. De juridische beteke
nis van het wederkerigheidsbegrip kan daarom alleen worden verklaard vanuit 
een brede opvatting van wederkerigheid, waarin psychologische, morele, an
tropologische en sociologische dimensies samenkomen. 

Dit hoofdstuk is gewijd aan verklaringen van het verschijnsel van de sociale 
wederkerigheid. Wederkerigheid wordt algemeen gezien als een structuurbe
ginsel van de sociale orde. Waarom dat zo is, hoe het beginsel werkt, en onder 
welke omstandigheden het wordt gehandhaafd, zijn vragen die met name door 
de socioloog en etnograaf Mauss en door de structuralistische antropoloog 
Lévi-Strauss aan de orde zijn gesteld. In dit hoofdstuk zal hun werk daarom als 
leidraad worden genomen voor een schets van de sociale complexiteit en intel
lectuele rijkdom van het wederkerigheidsbeginsel. Teneinde het werk van 
Mauss en Lévi-Strauss in hun context te kunnen plaatsen, opent dit hoofdstuk 
met een korte beschrijving van de sociologische vraagstukken die met name 
door Durkheim zijn ontwikkeld en waarop Mauss en Lévi-Strauss hebben 
voortgebouwd. 

2 DE ZOEKTOCHT NAAR DE STRUCTUUR VAN SOCIALE 
ORDE: DURKHEIM, MAUSS EN LÉVI-STRAUSS 

De onderliggende structuren van sociale interacties zijn bij uitstek het aan
dachtsveld van de Franse sociologie aan het einde van de vorige eeuw en begin 
van deze eeuw. Comte en Durkheim zijn hier de grote namen. In zijn bespre
king van het Franse functionalisme en structuralisme wijst Bottomore4 er ove
rigens op dat de gedachte dat onder de waarneembare werkelijkheid elementai
re structuren liggen die aan de werkelijkheid hun vorm en inhoud geven, zo 
oud is als het denken zelf. De afbeeldingstheorie van Plato, de organische theo
rie van Aristoteles, de mathematische en mechanische structuurtheorieën van 
Kepler, Galileo en Newton hebben gemeen dat het geheel van de (onzichtbare) 
relaties belangrijker wordt geacht dan het deel. Het geheel zou onderworpen 
zijn aan statische wetmatigheden die het deel dynamisch en organisch voortstu
wen en transformeren. 

Bottomore 1978 
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Deze opvatting wordt door Comte, die algemeen als grondlegger van de so
ciologie wordt gezien, rond 1840 toegepast op de sociale wetenschappen. Com
te spreekt van "sociale fysica" en schrijft: 

"This preliminary aspect of political science evidently thus presumes, con
trary to present-day philosophical habits, that each of the numerous social 
elements ceases to be regarded in an absolute and independent manner 
and insists that they can only be known relative to all the others".5 

Comte ontwikkelt zijn theorie over de structurele en organische samenhang 
van maatschappelijke instituties aan de hand van beschouwingen over de fami
lie, de stad, het bestuur en - opmerkelijk voor die tijd - over de interactie tussen 
taal en sociale orde. 

"The structure of language is a matter of gradual development as the relati
ons of society tend to improve, in the evolution and transformation of the 
collective activities of man. "€ 

De structurele benadering van de sociale werkelijkheid beleeft bij Durk-
heim een doorbraak en zal vervolgens decennia lang de Franse sociologie, an
tropologie en taalwetenschap beheersen. Durkheim gaat zelfs zo ver dat hij 
meent dat kennis van de sociale structuren een weloverwogen verandering en 
sturing van de sociale orde mogelijk maakt. Het object van de sociologie is vol
gens Durkheim het organisch samenhangende geheel van de "sociale feiten", 
die een orde sui generis vormen. Sociale feiten kunnen niet worden herleid tot 
psychologische of biologische eigenschappen van mensen, maar moeten wor
den verklaard uit hun eigen structuur en dynamiek. Sociale feiten zijn objectie
ve maatschappelijke verschijnselen die een externe dwang op het individu uit
oefenen. We kunnen hierbij denken aan taal, wetten, conventies en principes. 
Onder een sociaal feit verstaat Durkheim ook het collectieve bewustzijn: het 
geheel van collectieve voorstellingen dat aan het individu voorafgaat en het in
dividu overstijgt. 

Het individu is volgens Durkheim gevangen in sociale feiten. Het kan alleen 
krachtens en door de sociale feiten bestaan. Zonder taal, zonder cultuur, zon
der zingeving zou het individu een vegeterend bestaan leiden. De menselijke 
natuur is daarom erop gericht een orgaan van de samenleving te zijn, de typi
sche menselijke activiteit is de functie van een orgaan te vervullen. De organi
sche functie van de mens is het resultaat van een evolutionaire ontwikkeling die 
te vergelijken is met het biologische proces van celdeling en celdifferentiatie. 
Zoals een biologisch organisme zich naar toenemende organische complexiteit 
ontwikkelt, zo ontwikkelt - aldus Durkheim - ook de samenleving zich in de 

5 Geciteerd bij Harris 1969:63 
6 Geciteerd bij Bottomore 1978:560 
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richting van toenemende differentiatie van menselijke activiteiten en - als ge
volg daarvan - organische interdependentie tussen sociale eenheden, groepen en 
individuen. In zijn hoofdwerk, De la division du travail social: étude sur 
l'organisation des sociétés supérieures (1893), noemt Durkheim dit differentiatie
proces "arbeidsdeling". Een wat ongelukkige term, die ten onrechte uitsluitend 
associaties aan de arbeidswereld oproept. De bedoeling van Durkheim komt 
scherper naar voren wanneer we division du travail vertalen als "sociale interac
tiviteit". De toenemende sociale interactiviteit genereert uit zichzelf sociale co
hesie, opnieuw met een onzuivere term "solidariteit" genoemd. De term solida
riteit bevat - zeker naar hedendaags taalgevoel - een normatieve inhoud. Durk
heim bedoelde er echter in eerste instantie het sociale feit van interdependentie 
en wederkerigheidsverhoudingen mee, en pas in tweede instantie het morele as
pect van solidariteit. 

De structuur van een samenleving wordt volgens Durkheim bepaald door 
de ontwikkelingen in het collectieve bewustzijn en in de arbeidsdeling. Deze 
verhouden zich dynamisch tot elkaar. Daar waar - zoals in de lager ontwikkelde 
samenlevingen het geval is - een geringe arbeidsdeling bestaat, de mensen nau
welijks van elkaar verschillen in de activiteiten die zij verrichten en er dus nau
welijks gespecialiseerde, organische functies bestaan, daar bestaat ook geen 
ruimte voor een individueel bewustzijn. Het individuele bewustzijn valt samen 
met het collectieve bewustzijn. De gemeenschap is homogeen en de solidariteit 
mechanisch: de delen van de gemeenschap bewegen zich slechts indien en voor
zover het geheel zich beweegt. Het prototype is de horde, primair samengesteld 
op grond van afstamming en verwantschap. 

Omdat in de lager ontwikkelde samenlevingen de onderlinge gelijkenis van 
de leden van de horde, clan of stam groot is, is wederkerigheid voornamelijk ge
baseerd op identificatie en herkenning. Naarmate een samenleving meer men
sen gaat bevatten, heterogener wordt en de onderlinge nabijheid intensiever, 
ontbrandt de strijd om het bestaan en speelt de geldingsdrang op. Er ontstaat 
concurrentie, die wordt opgelost door de taken te verdelen. De voormalige 
concurrenten hoeven elkaar niet meer op leven en dood te bestrijden, maar vin
den in hun onderlinge arbeidsdeling een manier om vreedzaam met elkaar sa
men te leven. De arbeidsdeling brengt mensen met elkaar in contact en doet 
hen inzien dat zij van elkaar afhankelijk zijn. De concurrentie gaat over in co
öperatie. Deze coöperatie creëert op haar beurt sociale cohesie of - in Durk-
heims termen - solidariteit. Wederkerigheid is niet langer gebaseerd op ver
wantschappelijke gelijkenis, maar breidt zich uit tot buiten de eigen gemeen
schap. 

De fase van ontwikkeling waarin een samenleving zich bevindt, wordt - al
dus Durkheim - bepaald aan de hand van het recht. Een samenleving die wordt 
gedomineerd door mechanische solidariteit en een krachtig collectief bewust-
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zijn, kent voornamelijk repressief recht. Elke aantasting van het collectieve be
wustzijn, dat identiek is met het individuele bewustzijn, wordt als een bedrei
ging gezien die instinktief wordt afgestraft. De straf hoeft geen voordeel of ge
noegdoening op te leveren voor individuen - die bestaan immers nauwelijks in 
een situatie van mechanische solidariteit - maar moet dienen als bescherming 
van de gemeenschap met het oog op de toekomst. De wraak is een collectieve 
wraak en bestaat uit een "oog om oog, tand om tand"-reactie. De dader wordt 
uitgestoten uit de gemeenschap, gestigmatiseerd of anderszins onschadelijk ge
maakt. Het repressieve recht vervult een functie binnen de symbolische orde, 
die sterk op het behoud van de eigen gemeenschap is gericht. De wederkerig
heid is groepsgericht en heeft als effect dat degenen die niet als groepslid wor
den herkend, ook niet worden erkend maar als vreemden worden uitgestoten. 

In een samenleving daarentegen die wordt gedomineerd door coöperatief 
recht (met een onzuivere term "restitutief" recht genoemd) is het recht geen uit
drukking meer van het collectieve bewustzijn, maar een functie van de organi
sche samenwerking tussen geïndividualiseerde groepen of tussen individuen, 
elk met hun eigen handelingssferen. Het recht moet de samenwerking tussen 
deze groepen en individuen voor de toekomst veilig stellen en fricties in hun sa
menwerking redresseren. Het contract en het verbintenissenrecht behoren bij 
uitstek tot dit coöperatieve recht. Het coöperatieve recht fungeert als een nieu
we symbolische orde die van kracht is tussen individuen en tussen hen de moge
lijkheid van sociale bindingen en wederkerigheid creëert. Waar mensen elkaar 
niet meer herkennen en erkennen op grond van familiale en sociale gelijkenis
sen, daar zijn zij toch bereid elkaar te erkennen op grond van de redelijkheid die 
in het recht is belichaamd en die de voortgaande arbeidsdeling faciliteert. Het 
recht transformeert aldus de sociale wederkerigheid door rechten en plichten te 
codificeren. Wederkerigheid wordt daardoor ook een juridische norm. 

In Durkheims theorie van de organische solidariteit is wederkerigheid ove
rigens niet alleen een kenmerk van de structuur van de sociale orde. In de bete
kenis van reciprociteit is wederkerigheid tevens een norm voor een rechtvaar
dige samenleving. Dat blijkt bij voorbeeld uit de laatste passages van La division 
du travail social. Daarin gaat Durkheim in op de ingrijpende veranderingen die 
zich in zijn tijd voordeden in de structuur van de samenleving. De mechanische 
solidariteit en het collectieve bewustzijn als bron van moraal brokkelden -
nauw samenhangend als zij zijn - in hoog tempo af. Een adequate moraal voor 
een op organische solidariteit gebaseerde samenleving had zich nog onvoldoen
de ontwikkeld. Een situatie van anomie was het gevolg. Het recht zou daarom 
volgens Durkheim rechtvaardiger moeten worden en zich moeten oriënteren 
op het ideaal van het suum cuique. In die zin omvat Durkheims organische soli-
dariteitstheorie niet alleen een mutualiteitsmoraal, maar ook een reciprociteits-
moraal. In het laatste hoofdstuk van dit boek komt de gestage ontwikkeling in 
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het recht van een mutuahteitsmoraal naar een reciprociteitsmoraal nog uitge
breid aan de orde. 

Voorlopig valt de analogie op tussen de organische structuurtheorie van 
Durkheim en het structurele ontwikkelingsmodel van Kohlberg dat in het vo
rige hoofdstuk werd behandeld. Kohlberg beweert dat de morele ontwikkeling 
van het individu zich voltrekt in een stadiumproces van structurele transforma
ties. Het individu ontwikkelt zich vanuit een conventioneel niveau, waar het 
belang van de gemeenschap, tradities en strafrecht overheersen, naar een post-
conventioneel niveau, waarin het individu zich losmaakt van de gemeenschap 
en een eigen moreel bewustzijn ontwikkelt. O p het hoogste ontwikkelingsni
veau - stadium VI - wordt symmetrische wederkerigheid de hoogste norm, 
neergelegd in de regel van het suum cuique tribuere. Ook bij Kohlberg vervult 
het recht de functie van derde bemiddelende instantie die tussen groepen en in
dividuen op redelijkheid gebaseerde wederkerigheid installeert. 

Waar Kohlberg in navolging van Piaget de wederkerigheidsstructuur van de 
geest benadrukt, daar benadrukt Durkheim de wederkerigheidsstructuur van 
de sociale orde. 

In het werk van Mauss zijn beide elementen aanwezig. Anders dan zijn leer
meester Durkheim, die een rigide scheiding tussen sociologie en psychologie 
bepleitte, onderzoekt Mauss ook de psychologische dimensies van de structu
ren van de sociale orde. O m een sociaal feit te kunnen verklaren is het volgens 
Mauss noodzakelijk het sociale feit totaal, dat wil zeggen van binnenuit, te be
grijpen. Pas wanneer de subjectieve ervaring - zowel op het bewuste als op het 
onbewuste niveau - bij het onderzoek naar de objectieve sociale feiten wordt be
trokken, is een integrale verklaring van een "totaal sociaal feit" {fait social total) 
mogelijk. Pas dan ook wordt het mogelijk om de structuur van sociale feiten 
systematisch te begrijpen. 

Met deze benadering van de sociale orde zou Mauss een nieuw tijdperk van 
de sociale wetenschappen inluiden, aldus Lévi-Strauss in zijn inleiding op het 
werk van Mauss.7 Nadat sociologen de sociale werkelijkheid te veel in (abstrac
te) parten hebben opgedeeld, stelt Mauss het geheel weer samen. Daardoor 
heeft hij - aldus Lévi-Strauss - aan de antropologie een nieuwe betekenis gege
ven: 

"un système d'interprétation rendant simultanément compte des aspects 
physique, physiologique, psychique et sociologique de toutes les conduites. 
(...) Le fait social total se présente donc avec un caractère tri-dimensionel. Il 
doit faire coïncider la dimension proprement sociologique avec ses mul-

Lévi-Strauss in zijn inleiding op Mauss 1950b:xxxv 
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tiples aspects synchroniques; la dimension historique, ou diachronique; et 
enfin la dimension physio-psychologique. "8 

Het "totale sociale feit" waarop Mauss zijn onderzoek richtte is het giftritu
eel in primitieve samenlevingen. De gift is volgens Mauss het prototype van een 
wederkengheidsverhoudmg waarin dat wat wordt gegeven, moet worden ont
vangen en teruggegeven. Wat zich op het eerste gezicht als een simpele hande
ling aandient, blijkt bij nadere beschouwing uitdrukking te zijn van een com
plexe sociaal-psychologische structuur. Bleek in het vorige hoofdstuk de idee 
van de gift aan de basis te liggen van de reciprociteitsmoraal (geformuleerd in de 
regel do quia mihi datum est), hier stuiten we opnieuw op de betekenis van de 
gift, nu voor het antropologische en sociologische wederkerigheidsbegrip. 

2.1 De gift als prototype van wederkerigheid 

De gedachte dat tussen de gever en de gift, tussen de persoon en de zaak op het 
niveau van de subjectieve beleving geen scherp onderscheid is te maken, is wel
licht het belangrijkste en verst-strekkende inzicht dat Mauss in zijn Essai sur Ie 
don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaiques (1923) heeft ontwik
keld. Mauss verklaart zijn belangstelling voor de gift uit zijn onderzoek naar 
het verband tussen het moderne contractenrecht en het systeem van transacties 
in primitieve samenlevingen. Economische transacties zijn van alle tijden en 
kwamen al tot stand lang voordat er sprake was van geld als ruilmiddel, van ka
pitaal, van contracten en van wat wij onder "de markt" verstaan. Etnografische 
studies bieden een overdaad aan gegevens over deze transacties. 

"Il y a là tout un énorme ensemble défaits. Et ils sont eux-mêmes très com
plexes. (...) Dans ces phénomènes sociaux "totaux", comme nous proposons 
de les appeler, s'expriment à la fois et d'un coup toutes sortes d'institutions: 
religieuses, juridiques et morales et celle-ci politiques et familiales en 
même temps. "9 

Uit dit complexe geheel van sociale verschijnselen isoleert Mauss één speci
fiek onderdeel, namelijk die transacties die op het eerste gezicht vrijwillig, 
spontaan en belangenloos over en weer lijken te worden verricht, maar die op 
het tweede gezicht verplichtend en allesbehalve belangenloos blijken te zijn. De 
rituelen en formalismen waarmee deze transacties - door Mauss samengevat 
met de hybride verzamelterm "contractuele giften" - worden gepresenteerd, lij
ken daarom vaak het karakter van valse voorwendselen of bedrog aan te ne
men. Kenmerkend voor deze rituele uitwisselingssystemen is de totaliteit er-

Idem 1950b:xxxv 
Mauss (1923) 1950 
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van. Er worden niet alleen goederen uitgewisseld, maar ook - en zelfs in de eer
ste plaats - hoffelijkheden, feestelijke ontvangsten, militaire diensten, vrouwen 
en kinderen. Bovendien zijn deze uitwisselingen bindend voor de hele groep, 
stam of clan. Op het spel staan eer, status en prestige. 

Het onderzoek van Mauss beperkt zich tot de vraag door welke wet of struc
tuur deze uitwisselingen worden beheerst en met name tot de vraag: "Quellefor
ce y a-t-ü dans la chose qu'on donne qui fait que le donaire la rend f""10 Zijn belang
rijkste bronnen zijn de uitwisselingssystemen van de tribalepotlatch, door Boas 
bestudeerd bij de Indianen in Noord Amerika en de inter-tribale kula, door Ma-
linowski bestudeerd bij de Trobrianders en hun buren in het noorden van 
Nieuw Guinea. De psychosociale structuur die aan deze twee uitwisselingssys
temen ten grondslag ligt, heeft volgens Mauss universele gelding. In Alaska, 
Azië, Europa en Australië komen talloze variaties op dezelfde elementaire uit
wisselingsstructuur voor. 

De Indianen in Noord-west Amerika leefden in de zomer van de jacht en de 
visserij. In de wintermaanden kwamen zij samen om een intens sociaal leven te 
leiden. Tijdens langdurige feesten werden huwelijken gesloten, initiatie-riten 
voltrokken, aan de goden en de doden geofferd en giften uitgewisseld. Deze pot
latch ging met een grote rivaliteit in het geven en teruggeven gepaard. Soms ging 
die zo ver dat goederen werden vernietigd, hutten in brand gestoken en munten 
in de zee geworpen. Het roekeloos omgaan met goederen verhoogde het presti
ge van het stamhoofd. Alleen de allerrijkste kan immers zijn bezit vernietigen 
en aldus zijn goederen aan het circulatieproces van geven en teruggeven ont
trekken. Hij suggereert daarmee dat hij geen teruggave nodig heeft. Zoals geen 
enkele oorlog gewonnen kan worden zonder verliezen aan eigen kant, zo ver
liest de winnaar bij de potlatch, schrijft Mauss. 

Twee noties zijn in de potlatch van bijzonder belang: die van het krediet en 
het prestige. Men geeft niet meteen terug, maar pas na verloop van tijd en bo
vendien méér dan ontvangen werd. Hoe later men teruggeeft, hoe groter het 
krediet wordt en daarmee de status en het prestige van de schuldenaar. Direct 
teruggeven zou neerkomen op het weigeren van een geschenk. De ontvanger 
wekt in dat geval de indruk dat hij geen prijs stelt op een langdurige relatie of -
oneervoller nog - dat hij aan zijn verplichtingen wil ontkomen omdat hij niet in 
staat is de oplopende woekerrentes te betalen. Want alleen degene die lang kan 
wachten met terugbetalen, toont zijn rijkdom en wint aan prestige. De schulde
naar maalt niet om de torenhoge interesten en bouwt zorgeloos een krediet op. 

De kula is het andere voorbeeld van een uitwisselingssysteem. Hierin speelt 
niet het spectaculaire krediet een hoofdrol, maar de alternerende posities van 

10 Mauss (1923) 1950:148 
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"debiteur" en "crediteur", die een circulatie van goederen en personen op gang 
brengen. De Trobrianders voeren als de argonauten van Jason over de wateren 
van de Stille Zuidzee en deden het ene eiland na het andere aan. Overal waar zij 
kwamen werden zij met uitgebreide rituelen ontvangen en met geschenken 
overladen. Nergens gaven zij geschenken terug. Dat gebeurde pas wanneer de 
andere eilandbewoners de Trobrianders bezochten. De ontvangen geschenken 
werden dan in veelvoud teruggegeven. Deze rivaliserende generositeit leidde 
tot een spiraal van giften tussen de bewoners van de eilanden. In het kielzog van 
de intertribale kula ontstond een "internationale" handel waarin wél direct 
werd geruild. De zichtbare hand van de gift regelde - aldus Godbout11 - de rela
ties tussen personen en groepen, waarbinnen de onzichtbare hand van de markt 
vervolgens de relatie tussen de goederen kon regelen. 

Mauss onderscheidt in de uitwissehngssystemen van de potlatch en de kula 
drie - structurerende - verplichtingen: om te geven, om te ontvangen en om te
rug te geven. Een stamhoofd kan zijn autoriteit alleen behouden wanneer hij 
geeft en rijkelijk uitdeelt. Door anderen - tot vernederens toe - met geschenken 
te overladen, bewijst het stamhoofd dat de goden hem gunstig zijn gezind en 
dwingt hij erkenning af. 

Le potlatch, la distribution des biens, est l'acte fondamental de la 'recon
naissance' militaire, juridique, économique, religieuse, dans tous les sens 
dumot. On 'reconnaît' le chef ou son fils et on lui devient 'reconnaissant'", 
schrijft Mauss.n 

De plicht om te ontvangen is niet minder dwingend. Een gift weigeren staat 
gelijk aan een oorlogsverklaring óf aan een overgave op voorhand. Door een 
gift te weigeren maakt men duidelijk niet "kredietwaardig" te zijn. Verlies van 
reputatie en prestige is er het gevolg van. Dezelfde sancties treden op wanneer 
een ontvangen gift na verloop van tijd niet - mét interest - wordt teruggegeven. 

2.2 De geest van de gift 

Maar wat jaagt nu precies deze verplichtende keten van geven-ontvangen-en te
ruggeven aan? Welke kracht bevindt zich in de gift die maakt dat de gift moet 
worden teruggegeven? Dat antwoord vindt Mauss bij de Maori. Deze vertelden 
aan ethnografen dat die kracht de "hau" is: de bezieling van de gift door de per
soon van de gever. Het is de geest van de gift die dwingt tot teruggave. Door de 
bezieling geeft de gever in de gift zichzelf mee. Daardoor behoudt de gever een 
magische greep op de gift én de ontvanger ervan, want de geest van de gift wil 

11 Godbout 1992:154 
12 Mauss 1950:210 
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naar de gever wederkeren, ook wanneer de gift van hand tot hand tot is gegaan. 
In een sleutelpassage omschrijft Mauss "de geest van de gift" als volgt: 

"(...)présenter quelque chose à quelqu'un c'est présenter quelque chose de 
soi. Ensuite, on se rend mieux compte ainsi de la nature même de l'échange 
par dons, de tout ce que nous appelons prestations totales, et, parmi cel
les-ci, potlatch'. On comprend clairement et logiquement, dans ce système 
d'idées, qu'il faille rendre a autrui ce qui est en réalité parcelle de sa nature 
et substance; car, accepter quelque chose de quelqu'un, c'est accepter quel
que chose de son essence spirituelle, de son âme; la conservation de cette cho
se serait dangereuse et mortelle et cela non pas simplement parce qu'elle 
serait illicite, mais aussi parce que cette chose qui vient de la personne, non 
seulement moralement, mais physiquement et spirituellement, cette essen
ce, cette nourriture, ces biens, meubles ou immeubles, ces femmes ou ces des
cendants, ces rites ou ces communions, donnent prise magique et religieuse 
sur vous. Enfin, cette chose donnée n'est pas chose inerte. Animée, souvent 
individualisée, elle tend a rentrer a ce que Herz appelait son foyer 
d'origine' ou a produire, pour le clan et le sol dont elle est issue, un équiva
lent qui la remplace. "13 

Dat een goed bezield kan zijn met de geest van de gever is begrijpelijk in een 
uitwisselingssysteem waarin tussen persoon en zaak geen scherp onderscheid 
wordt gemaakt. Beiden worden immers opgenomen in een circulair proces van 
transacties, dat wordt aangejaagd door de regel dat de geest naar zijn oorsprong 
moet wederkeren. Het is de wederkerigheidsregel van de hau die mensen met el
kaar verbindt in duurzame betrekkingen. De gift schept daarom volgens Mauss 
een verbond. Als een totaal sociaal feit brengt de gift stammen en stamleden sa
men in een netwerk van relaties waarin tegenstellingen worden opgeheven en 
iedereen aan iedereen verschuldigd is. Het permanente en collectieve karakter 
maakt dit verbond tot een sociaal contract. Wanneer de dwingende kracht van 
de geest die wil wederkeren wordt getart en de keten van wederkerigheid - het 
sociale contract - wordt verbroken, zal de geest zich wreken in uitstoting, dood 
of onvruchtbaarheid. De gift drukt volgens Mauss de triomf van de rede uit, 
hoezeer het systeem van de gift ook doortrokken is van irrationele elementen. 
Want alleen de gift maakt vrede en dus samenleven mogelijk. 

"C'est en opposant la raison et Ie sentiment, c'est en posant la volonté de 
paix contre de brusques folies de ce genre que les peuples réussissent à substi
tuer l'alliance, le don et le commerce à la guerre et à l'isolement et a la stag
nation. "u 

13 Mauss 1950:161 
14 Mauss 1950:278 
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Mauss' theorie van de geest van de gift is niet zonder kritiek gebleven. Zo is be
weerd dat Mauss een te grote verplichtende kracht aan de hau toekent. Andere 
motieven om te geven, te ontvangen en terug te geven, blijven daardoor ten on
rechte buiten beeld. De wens om lucratieve economische relaties te continue
ren en het behoud van status en prestige zijn evenzeer bronnen van wederkerig
heid. 

Belangrijk is de kritiek van Sahlins.15 Sahlins liet de Maori-teksten waarop 
Mauss zich baseerde, opnieuw vertalen en concludeerde vervolgens dat de hau 
niet de giftrelatie tussen A en B beheerst, maar pas in het spel komt wanneer B 
de gift van A gebruikt om transacties met C aan te gaan. De "winst" die B daard
oor verkrijgt, moet hij doorgeven aan A. De interpretatie van de hau als de 
geest die een drie- of meer-partnenverhouding beheerst en ongerechtvaardigde 
verrijking ten koste van de gever verbiedt, verklaart bij voorbeeld mede waar
om er pas na verloop van tijd wordt teruggegeven. En ook waarom er méér 
wordt teruggegeven dan ontvangen werd. Sahlins schrijft: 

"We have to deal with a society in which freedom to gain at others ' expense 
is not envisioned by the relations and forms of exchange. Therein lies the 
moral of the old Maori's economic fable. The issue he posed went beyond re
ciprocity: not merely that gifts must be suitably returned, but that returns 
rightfully should be given back. "16 

Niet alleen goederen bezitten een hau, ook personen en het woud hebben 
een spirituele kwaliteit. Zoals de hau van een goed verplicht om de "vruchten" 
van dat goed te retourneren, zo verplichten ook de vruchten die door het woud 
en door personen worden verschaft, tot teruggave. Deze teruggave neemt vaak 
de vorm van een offerritueel aan, verricht door een priester. Als wederkerig-
heidsprincipe beheerst de hau daarom tevens - aldus Sahlins - de vruchtbaar
heid. 

Ook de kritiek van Weiner17 mag niet onvermeld blijven. Deze antropologe 
verrichtte zelf - op basis van de studies van Malinowski en Mauss - veldwerk bij 
de Trobrianders en kwam tot de conclusie dat niet wederkerigheid de kern van 
de giftransacties is, maar veeleer het verlangen en de strategie om bepaalde -
voor het prestige van de stam belangrijke goederen - in eigen bezit te houden en 
aan het circulatieproces te onttrekken. Zij schrijft: 

"At issue is not how one gift elicits a return, but rather which possessions 
the members of a group are able to keep through generations, even if they 

15 Sahlins 1972 
16 Sahlins 1972:162 
17 Weiner 1992 
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must loan them for a time to others".18 

Dat blijken die goederen te zijn die voor de familie, clan of stam een histori
sche, genealogische, kosmische, dus symbolische waarde vertegenwoordigen. 
Deze goederen bepalen - aldus Weiner - de identiteit van de groep, zij brengen 
de macht en het prestige van de groep tot uitdrukking en worden daarom on
vervreemdbaar geacht. Weiner trekt een vergelijking met de onvervreemdbare 
goederen in de geschiedenis van de westerse samenleving. Land, (kroonjuwe
len, kunstvoorwerpen, (kronings)mantels dragen bij aan politieke en economi
sche macht. Het bezit van deze goederen markeert bovendien een hiërarchisch 
verschil met andere families of groepen. Ter handhaving van de rijkdom, de sta
tus en het prestige worden de goederen van generatie op generatie overgedra
gen. Er wordt nauwlettend op toegezien dat deze voorwerpen niet verloren 
gaan en niet in handen van anderen, vreemden of vijanden terecht komen. 

Wederkerigheid wordt - in de theorie van Weiner - pas noodzakelijk wan
neer het verlangen om prestigieuze goederen te behouden in conflict komt met 
de noodzaak om uit levensbehoud goederen met andere clans of stammen uit te 
wisselen. Wanneer de nood erg hoog wordt ziet de stam zich gedwongen om 
zelfs de onvervreemdbare goederen in circulatie te brengen. In dat geval zal al
les in het werk worden gesteld om de goederen - desnoods in de volgende gene
ratie - terug te krijgen. De hau is dan het mechanisme dat de terugkeer moet vei
lig stellen. 

Weiners opvatting is daarom opmerkelijk omdat zij - anders dan Durkheim 
en Mauss - wederkerigheid als structuurbeginsel relativeert. Toch kan men zich 
afvragen of dat terecht is. In het wederkerigheidsconcept zoals tot nog toe in dit 
onderzoek is ontwikkeld, wordt wederkerigheid pas mogelijk geacht vanaf het 
moment dat een taal, regels en een gemeenschappelijke symbolische orde ont
staan. De onvervreemdbare goederen van een gemeenschap zoals een clan of 
stam behoren bij uitstek tot deze symbolische orde en zijn als zodanig de moge-
lijkheidsvoorwaarde voor wederkerige verhoudingen binnen de eigen groep. 
Uiteraard heeft het bezit van deze onvervreemdbare goederen daardoor een on
derscheidend en anderen uitsluitend effect. Maar dit effect wordt opgeheven zo
dra in en door contacten met een andere groep het noodzakelijk en mogelijk 
wordt de wederkerige betrekkingen uit te breiden. Dat gebeurt zodra zich tus
sen beide groepen een gemeenschappelijk betekenissysteem, een gemeenschap
pelijke symbolische orde heeft ontwikkeld, als de voorwaarde voor herken
ning, erkenning en dus voor wederkerigheid tussen voorheen vreemde of zelfs 
vijandige groepen. Het is juist dit proces van een zich - door middel van weder-

18 Weiner 1992:26 
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kerigheid - uitbreidend communicatienetwerk dat Mauss voor ogen stond waar 
hij schreef: 

"Pour commencer, il fallut d'abord savoir poser les lances. C'est alors 
qu'on a réussi à échanger les biens et les personnes, non plus seulement de 
clans à clans, mais de tribus à tribus, et de nations à nations et - surtout -
d'individus à individus. C'est seulement ensuite que les gens ont su se créer, 
se satisfaire mutuellement des intérêts, et enfin, les défendre sans avoir a re
courir aux armes. C'est ainsi que le clan, la tribu,les peuples ont su -et c'est 
ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé, les classes et les nations et 
aussi les individus, doivent savoir - s'opposer sans se massacrer et se donner 
sans se sacrificier les uns aux autres. C'est là un des secrets permanents de 
leur sagesse et de leur solidarité. "19 

Het proces waarop Mauss hier doelt, wordt bij Durkheim omschreven als 
de ontwikkeling van mechanische naar organische solidariteit als gevolg van 
toenemende arbeidsdeling. Elias20 spreekt in dit verband van een civilisatiepro
ces als gevolg van toenemende interdependentie. En bij De Swaan21 kunnen we 
lezen welke rol eigendom en onvervreemdbare goederen in dit proces van toe
nemende interdependentie spelen. Wanneer tussen degenen die veel bezitten en 
degenen die weinig bezitten geen gestructureerde interdependentie - dat wil 
zeggen een bepaalde mate van wederkerigheid - bestaat, kunnen zij - aldus De 
Swaan - elkaar negeren, overvallen en plunderen. 

"Maar zodra mensen zich in eenzelfde gemeenschappelijk gebied vestigen 
en daar bestaansmiddelen vinden en voorraden opbouwen, ontwikkelen 
ze wederzijdse afhankelijkheden, die bij ongelijke bestaanskansen welis
waar asymmetrisch, maar daarom niet minder sterk worden. "n 

Het bezit van onvervreemdbare en prestigieuze goederen sluit wederkerig
heid niet uit, noch ontneemt het aan wederkerigheid haar primordiale karak
ter, zoals Weiner beweert. Ongelijke eigendomsverhoudingen en sociale onge
lijkheid verhinderen op zich geen wederkerigheid. Wel zal de asymmetrische 
wederkerigheid die daarvan het gevolg is, slechts onder bepaalde condities 
duurzaam zijn. In het volgende hoofdstuk wordt dit thema uitgebreid herno
men. 

19 Mauss (1923) 1950:278-279 
20 Elias (1939) 1987 
21 De Swaan 1988 
22 De Swaan 1988:24 
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3 HET PRINCIPE VAN DE WEDERKERIGHEID 

Voor Lévi-Strauss is Essai sur Ie don het grote geschenk dat Mauss aan de sociale 
wetenschappen heeft gegeven, maar waarvan hij zelf de vergaande implicaties 
niet heeft doorzien, "comme Moïse, conduisant son peuple jusqu'à une terre promi
se dont il ne contemplerait jamais la splendeur. "^ 

Mauss' studie van de gift als een totaal sociaal feit waarin sociale, psychologi
sche, religieuze, juridische en economische noties tegelijkertijd tot uitdrukking 
komen, demonstreert volgens Lévi-Strauss op briljante wijze dat elk sociaal fe
nomeen een integraal onderdeel uitmaakt van het sociale geheel. 

Omdat Mauss de psychologie betrok in zijn verklaring van sociale feiten, 
verdiepte hij het onderzoek naar de elementaire structuren van de sociale orde. 
Met het concept van de hau gaf Mauss de sleutel naar het onbewuste deel van 
die structuren. Maar Mauss had - aldus Levi- Strauss - nog één stap verder moe
ten gaan. Want de fundamentele structuur van de sociale orde is niet de drievou
dige verplichting om te geven, te ontvangen en terug te geven, maar die van de 
wederkerigheid. De sociale structuur van wederkerigheid zou op haar beurt 
een uitdrukking zijn van de structuur van de geest. Alvorens deze beweringen 
toe te lichten, laat Lévi-Strauss aan de hand van een ogenschijnlijk eenvoudig -
en beroemd geworden - voorbeeld zien dat wederkerigheid ook in onze tijd on
verminderd van kracht is als structuurbeginsel van het sociale verkeer, zij het 
niet meer op dezelfde totale wijze als die welke Mauss beschreef. 

In zijn invloedrijke werk Les Structures élémentaires de la parenté2* beschrijft 
Lévi-Strauss in het hoofdstuk Le principe de réciprocité een situatie in de goedko
pe restaurants van de Franse Midi. Een tafel voor één persoon is daar een uit
zondering. Mensen die alleen zijn, worden geacht met een onbekende een tafel 
te delen. N u is het zo, schrijft Lévi-Strauss, dat in onze maatschappij gewoon
lijk geen contact wordt gezocht met onbekenden. De gasten die tegenover el
kaar komen te zitten, bevinden zich daardoor in een sociaal ongemakkelijke si
tuatie. Een situatie waarvoor bovendien geen regels voorhanden zijn, waar
schijnlijk omdat het om een tijdelijke situatie gaat. Des te instructiever is zo'n 
situatie voor de "oervormen" van het sociale handelen. Hoe gaan vreemden 
met elkaar om wanneer zij gedwongen worden een korte tijd samen te leven? 

De twee personen aan de tafel voelen zich alleen en tesamen tegelijkertijd. 
De gemeenschappelijke maaltijd suggereert nu eenmaal een zekere intimiteit. 
Het handhaven van distantie - ook al gebeurt dat zonder enig dédain - wordt als 
haast onmogelijk ervaren. Beide partijen hopen dat de ander als eerste een geste 

23 Lévi-Strauss in zijn inleiding op Mauss 1950:XXXVÏÏ 
24 Lévi-Strauss (1947) 1967 
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zal maken en het contact zal openen. In deze situatie is - aldus Levi Strauss - het 
aanbieden van een glas wijn (uit de fles die in deze restaurants gratis bij de maal
tijd wordt geserveerd) de oplossing. Zo 'n aanbod getuigt van welwillendheid en 
vermindert de wederzijdse onzekerheid. 

Het aanbod brengt een onomkeerbare verandering in de situatie teweeg. 
Deze wordt er óf een van hartelijkheid óf een van vijandigheid, maar houdt in 
ieder geval op er een van onverschilligheid te zijn. Want het aanbod van de één 
provoceert de ander tot een reactie. De laatste heeft daarbij slechts twee moge
lijkheden: afwijzen of accepteren. Een afwijzende reactie wordt als onbeleefd 
ervaren. Acceptatie daarentegen dwingt de ander er toe op zijn beurt een glas 
wijn te offreren. In dat geval wordt de tegenstelling tussen beide partijen opge
heven en komen een band, een contact en een conversatie tot stand. Vanaf dat 
moment ligt de nieuwe situatie open. Misschien biedt de ander maar een mi
niem gevuld glas aan. Misschien probeert hij de ander te overtroeven en bestelt 
hij een hele fles. Hoe zal de eerste daarop reageren? Zal hij op zijn beurt weer 
een andere fles of een betere kwaliteit bestellen en aldus de spiraal van geven, 
ontvangen en teruggeven in werking stellen? Hoe dan ook, volgens 
Lévi-Strauss biedt deze futiel lijkende gebeurtenis - als een totaal sociaal feit -
onuitputtelijk sociologisch materiaal. 

Lévi-Strauss gebruikt de casus van uitwisseling van goedkope wijn tussen 
Franse boeren als een variant van het fundamentele uitwisselingsdrama dat aan 
onze cultuur ten grondslag ligt: de uitwisseling van vrouwen. Vrouwen zijn het 
kostbaarste geschenk dat gegeven kan worden omdat hun vruchtbaarheid de 
verst-strekkende sociale gevolgen genereert. Het verband tussen beide ruilver
houdingen is misschien niet direct voor de hand liggend, zo schrijft Lévi-Stra
uss, maar 

"nous croyons cependant que toutes deux constituent des phénomènes du 
même type, qu'elles sont éléments d'un même complexe culturel, ou plus 
exactement du complexe fondamental de la culture. '^ 

Dit fundamentele complex van onze cultuur is de transformerende kracht 
van het wederkerigheidsprincipe. Zoals de gift van wijn partijen in partners 
transformeert, zo heeft - op een veel fundamenteler niveau - de uitwisseling van 
vrouwen vijandschap in verwantschap, vrees in vriendschap, oorlog in vrede, 
natuur in cultuur getransformeerd. 

Dat in de door Mauss beschreven geschenkrituelen behalve goederen ook 
vrouwen werden uitgewisseld, hoeft daarom volgens Lévi-Strauss geen verba
zing te wekken. Juist de uitwisseling van vrouwen maakt van het geschenkritu
eel een totaal sociaal feit. Wanneer vrouwen ten geschenke worden gegeven aan 

25 Lévi-Strauss (1947) 1967:71 
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een andere stam en zij daarbinnen huwen, ontstaat er immers bloed- en aanver
wantschap tussen de stammen. Er is daarom geen geschenk dat zo'n stabilise
rend en integrerend effect heeft op de relaties tussen stammen als het schenken 
van vrouwen. Wanneer de biologische eenheid van de bloedverwantschap 
wordt doorbroken doordat er buiten de biologische eenheid verwantschapsbe
trekkingen worden aangegaan, stijgen de overlevingskansen van de groep en 
ontstaan er sociale relaties met andere groepen. Het incestverbod is daarom 
functioneel voor het - primaire - exogamiegebod. Incestverbod en exogamiege-
bod transformeren natuur in cultuur en zijn daarom de meest fundamentele -
want primordiale - wederkerigheidsregels. 

Lévi-Strauss volgt hier in grote lijnen de verklaring van Tylor (1889) die be
weerde dat primitieve stammen als eenheid niet konden overleven. Tegenover 
vijandige groepen zouden zij op zich zelf niet voldoende weerbaar zijn, noch 
zouden zij over voldoende middelen van bestaan beschikken. Daarom waren 
zij wel gedwongen met andere stammen vriendschappelijke relaties aan te gaan. 
Deze relaties kwamen tot stand door huwelijken buiten de eigen stam. In de 
veel geciteerde woorden van Tylor: 

"Again and again in the world's history, savage trihes must have had 
plainly hef ore their minds the simple practical alternative between marry-
ing-out and being killed -out. "26 

Lévi-Strauss vat het incestverbod en het exogamiegebod niet zozeer op als 
het verbod om met bepaalde verwanten te huwen, noch om met bepaalde ver
wanten sexueel verkeer te hebben, maar als het gebod om dochters of zusters 
aan anderen weg te geven. Wanneer een vader of een broer zijn dochter of zus 
ten geschenke geeft aan een andere man, verkrijgt hij het recht om op zijn beurt 
zelf een vrouw van een andere man te ontvangen. De heftige reacties van een sa
menleving op incest worden in deze visie begrijpelijk. Incest tast de vitaliteit 
van een cultuur aan en beperkt de beschikbaarheid van vrouwen. Wanneer een 
vader of een broer zijn dochter, resp. zuster voor zichzelf houdt, verminderen 
zij de mogelijkheid van andere mannen om een vrouw te krijgen. Incest ont
trekt vrouwen aan het circulatiesysteem van sociale relaties en transacties. Exo-
gamie daarentegen vestigt betrekkingen tussen families en sociale groepen en 
integreert hen in grotere sociale gehelen. 

Het huwelijk heeft deze archaïsche functie langdurig behouden. Door de 
eeuwen heen werden mét de vrouw eigendommen overgedragen, zakelijke 
transacties gesloten, vermogens vergroot of zekergesteld, oorlogen voorkomen 
of beëindigd. Het huwelijksritueel was ook in onze eigen, pre-industriële ge
schiedenis een totaal sociaal feit, in die zin dat de uitwisseling van vrouwen een 

26 Onder meer geciteerd bij Holy 1996:125 
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netwerk van wederkerige relaties tot gevolg had waarin rechten, plichten, goe
deren, vermogens, bloed- en aanverwanten circuleerden.27 Het huwelijk- en 
verwantschapssysteem wordt daarom door Lévi-Strauss als een communicatie
systeem gekwalificeerd, met vrouwen als de belangrijkste communicatiemidde
len.2» 

Nu nog zijn residuen aanwezig van de oerfuncties van het huwelijk. Aan de 
arm van hun vader gaan dochters naar het huwelijksaltaar alwaar zij aan hun 
echtgenoot ten geschenke worden gegeven (giving the bride away). In populaire 
televisiesoaps als Dallas, Dynasty, The Bold and the Beautiful worden huwelijken 
gesloten met het oog op het samenvoegen van vermogens. De geschiedenis van 
het huwelijksvermogensrecht kan mede worden gelezen als de geschiedenis van 
vermogensverschuivingen tussen families. Het huwelijk betekent nog steeds 
een statusverandering voor de huwende personen. En ook nu nog is het huwe
lijk een middel dat communicatie tot stand brengt tussen voorheen aan elkaar 
onbekende families en sociale groepen. Maar als een totaal sociaal feit heeft het 
huwelijk aan betekenis ingeboet. Goederen gaan via de anonieme markt van 
hand tot hand, wederkerige betrekkingen zijn wederzijdse marktovereenkom-
sten geworden. Personen zijn niet meer gevangen in sociale netwerken waarin 
iedereen aan iedereen verschuldigd is. De dwingende kracht van het giftsysteem 
is echter nog levendig aanwezig in de dagelijkse praktijk van het geven en ont
vangen van geschenken.29 De volgende analyse van het hedendaagse giftritueel 
maakt duidelijk dat verschillende elementen van het archaïsche systeem van de 
gift nog hoogst actueel zijn. 

Excursie: de actualiteit van het giftritueel 
De volgende dialoog is dagelijks te horen wanneer een geschenk wordt over
handigd. "Dank je wel. Dat had je nou echt niet moeten doen. Ik heb het niet 
verdiend." zegt de ontvanger. -"Wel nee", zegt de gever, "het stelt helemaal 
niets voor. Het is maar een kleinigheidje. Het gaat om de geste." 

Achter deze clichématige woorden gaan de paradoxen van de wederkerig
heid schuil. Wat meteen opvalt in deze dialoog is de ontkenning van wederke
righeid, de eerste paradox. De ontvanger ontkent dat hem of haar iets is ver
schuldigd en suggereert dat het geschenk onverwacht en onverdiend is. Toch is 
dat niet het geval. Onverwachte geschenken - dat wil zeggen geschenken waar-

27 Zie bijvoorbeeld Kooijmans 1997 over verwantschapsbetrekkingen en 
economische en sociale relaties tussen enkele Amsterdamse families in de 
18e eeuw. 

28 Zie over de positie van vrouwen in een op uitwisseling gebaseerd ver
wantschapssysteem Van Baal 1975; Héritier 1996; De Ruijter 1977 

29 Cheal 1986;1988;1996; Komter 1993;1996;1997 
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aan geen contacten of binding vooraf gaan - worden vaak als onaangenaam of 
zelfs als onbeleefd ervaren. De reactie is er dan niet een van vreugde, maar van 
argwaan: "Wat zou hij van me moeten ?" 

De gever op zijn of haar beurt ontkent de waarde van het geschenk: "Het is 
helemaal niets". Met andere woorden: "Het verplicht jou tot niets." Ondertus
sen weten beiden beter. Het geschenk wordt gegeven en ontvangen in een be
staande relatie waarin geschenken, attenties en gestes - als materiële of immate
riële uitdrukking van de relatie - impliciet worden verwacht. Het uitbijven van 
geschenken kan als een geringe waardering van de relatie worden gezien of als 
onverschilligheid jegens de ander. Beiden weten bovendien dat het geschenk 
wél wat voorstelt. Het is meestal met zorg uitgezocht, afgestemd op de persoon 
van de ontvanger en waarschijnlijk van minstens gelijke waarde als het ge
schenk dat de gever indertijd zelf ontving. 

Is er dan sprake van een hypocriete en leugenachtige dialoog ? Volgens God
bout - die in L'esprit du doni0 de betekenis van de gift in de moderne samenle
ving onderzoekt - in het geheel niet. De mensen weten precies wat zij doen en 
waarom zij juist deze woorden uitspreken. En zij hebben er volgens Godbout 
goede redenen voor. Indien expliciet zou worden verwoord dat het geschenk 
het nakomen van een verplichting is, en zelf op zijn beurt weer tot een ander ge
schenk verplicht, verliest de handeling de schijn van vrijwilligheid. Het explici
teren van de plicht tot wederkerigheid zou de uitwisseling het karakter van een 
contract geven. De vriendschappelijke en réciproque verhouding zou worden 
omgezet in een zakelijke en mutuele verhouding. Dat willen gever én ontvang
er juist voorkomen. Bij de gift gaat het immers allereerst om een persoonlijke 
verhouding, niet om een zakelijke. De gift brengt de waardering voor de per
soon die wordt begiftigd tot uiting. De waarde van de persoon en van de relatie, 
niet die van het geschenk staat voorop. In een contractuele verhouding ligt dat 
andersom. Daarin gaat het om de waarde van het goed, niet om de waarde van 
de betrokken personen. Wanneer contractanten in het kader van hun zakelijke 
transacties hun waardering voor de ander tot uitdrukking willen brengen, dan 
doen zij dat door middel van een relatiegeschenk, dat in de zakelijke verhou
ding een persoonlijk element brengt. Niet zelden wordt vervolgens het relatie
geschenk als verplichtender ervaren dan het contract.31 

De paradox van de vrijwilligheid van de verplichtende gift dient ook een an
der doel. Door - tegen beter weten in - de vrijwilligheid van de gift te benadruk
ken, betuigen partijen elkaar hun respect. Een afgedwongen gift is immers geen 
gift waaruit respect voor de ontvanger spreekt. Dezelfde vrijheid maakt het 

30 Godbout 1992 
31 S.F. Moore 1973 
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overigens ook mogelijk om verlies van respect, en verlies van vertrouwen en 
vriendschap tot uitdrukking te brengen. Wanneer partijen niet teruggeven, te 
laat teruggeven of iets teruggeven dat in geen verhouding staat tot het geschenk 
dat werd ontvangen, verklaren zij impliciet dat de relatie niet meer, of niet 
meer in dezelfde mate, op prijs wordt gesteld. Ook hier wordt het verschil met 
een contractuele verhouding duidelijk. Daarin bestaat - op straffe van wanpres
tatie - geen vrijheid om niets, om te laat of om minder terug te geven. 

De onzekerheid of je wat terugkrijgt en de onbepaaldheid van wat je terug
krijgt, maken de giftverhouding tot een vertrouwensverhouding. Naarmate 
partijen elkaar - binnen hun verplichtende relatie - een grotere vrijheid toe
staan, wordt hun relatie in dezelfde mate versterkt en neemt het vertrouwen 
toe dat over en weer gegeven en teruggegeven zal worden. De vrijheid staat in 
dienst van de gebondenheid: de tweede paradox van de gift. 

Gift en contract verplichten beide. In het eerste geval gaat het om personen, 
in het tweede geval om een zaak. Waar het contract expliciet - en inhoudelijk zo 
scherp mogelijk bepaald - rechten en plichten vastlegt, daar zwijgt de gift over 
de rechten en plichten die van de gift oorzaak en gevolg zijn. 

"Le code est nécessaire pour que le bien qui circule signifie le lien. Mais il ne 
doit pas être explicité", schrijft Godbout. "Car le fait même de l'expliciter 
signifie que le message n'est pas compris ! Trouver un language explicite 
pour le don est contradictoire. "32 

De onderschikking van het goed aan de betrokken persoon, is een wezens
kenmerk van reciprociteit. In die zin kan de gift als het prototype van wederke
righeid worden opgevat. Wederkerigheid is - zoals we in Hoofdstuk I zagen -
primair een psychologische verhoudingswijze. Het individu kan alleen in rela
tie tot anderen bestaan en alleen aan anderen zijn identiteit ontlenen. De gift -
in welke vorm dan ook - is het middel om de wederkerige bestaanswijze te be
vestigen, te versterken, te moduleren of te manipuleren. 

Wederkerigheid mag dan wezenlijk een bestaanswijze zijn, zij wordt pas 
zichtbaar wanneer zij wordt geuit en geobjectiveerd in de uitwisseling van 
woorden, gebaren, attenties of giften. Tussen persoon en zaak bestaat dus een 
noodzakelijke band. Deze band verklaart waarom geschenken dierbaar kunnen 
zijn. "Ik ben erg aan dat voorwerp gehecht omdat ik dat van die ene persoon 
heb gekregen" of: "Bij een brand zou ik dat voorwerp als eerste aan de vlam
men ontrukken, omdat ik het van mijn overleden vader, moeder of grootou
ders heb gekregen". In de zaak zelf wordt kennelijk een persoon gerepresen
teerd. Het ding is als het ware door de gever "bezield" en krijgt het karakter van 
een fetish. 

32 Godbout 1992:266 
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Hetzelfde geldt voor immateriële geschenken. Wie aandacht, hulp en steun 
ontvangt, voelt zich verplicht om op zijn of haar beurt aandacht, hulp en steun 
te verschaffen. Het niet nakomen van deze morele verplichting roept althans 
gevoelens van schuld en schaamte op. Opnieuw gaat het daarbij niet om wat als 
aandacht en steun werd gegeven, maar om de persoon die deze aandacht gaf. 

De gift en de gever zijn niet van elkaar te scheiden. In die zin zijn giften vol
gens Gregory33 "onvervreemdbare" goederen. Het geschenk keert in de vorm 
van een tegengeschenk naar de gever terug. Anders dan bij vervreemdbare goe
deren die in eigendom kunnen worden overgedragen, behoudt de gever zijn 
"rechten" op het goed. Dat specifieke kenmerk van de gift verklaart, aldus Gre
gory, waarom de ontvanger de plicht tot teruggeven als zo dwingend ervaart. 
De gift blijft "eigendom" van de gever: de derde paradox. 

Uit deze korte analyse van het paradoxale karakter van de gift blijkt: (a) dat 
het verplichtende karakter van de gift door gever en ontvanger ontkend be
hoort te worden. Explicatie dreigt hun persoonlijke betrekking tot een zakelij
ke te maken; (b) dat in het hart van het verplichtende systeem van geven, ont
vangen en teruggeven vrijheid ligt besloten. Omdat de persoon prevaleert in de 
giftrelatie, is alleen een in vrijheid gegeven geschenk respectvol; (c) dat het ge
schenk ondergeschikt is aan de persoonlijke betrekking; "le lien est plus impor
tant que le bien", schrijft Godbout; (d) dat tussen de gever en zijn gift een zoda
nig nauwe band bestaat dat in de gift de gever zichzelf meegeeft. Omdat het Zelf 
niet vervreemdbaar is, keert de gift in de vorm van een tegengift weder; (e) dat 
de gift bij uitstek een middel tot sociale cohesie is, omdat tussen gever en ont
vanger een verplichtende band ontstaat. De gift-theorie van Mauss en 
Lévi-Strauss bewijst tot de dag van vandaag haar waarde. 

We keren terug naar Lévi-Strauss en diens opvatting van wederkerigheid als 
een structuur van de geest. 

3.1 Wederkerigheid als mentale structuur 

Het incestverbod, het exogamiegebod, de uitwisseling van vrouwen in huwe
lijksrituelen, het communicatiesysteem van aanverwantschap met zijn circulair 
patroon van rechten, plichten, aanspraken en gehoudenheid vormen tesamen 
een totaal sociaal feit, waarvan de - onbewuste - structuur volgens Lévi-Strauss 
wordt bepaald door wederkerigheidsregels. Lévi-Strauss trekt hier een vergelij
king met de taal. Ook de taal komt voort uit de behoefte aan communicatie en 
wordt gestructureerd door de wetten van de grammatica die de relaties tussen 
de woorden bepalen. De sprekers hoeven zich echter van deze wetten niet be-

33 Gregory 1992 
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wust te zijn om toch te kunnen communiceren. Zo ook ligt aan de uitwisseling 
van vrouwen en goederen een structuur van wederkerigheid ten grondslag 
waarvan de uitwisselende partijen zich niet bewust zijn. Toch structureren de 
wederkerigheidsregels het denken en handelen van de uitwisselende partijen. 

Deze wederkerigheidsrege/s verwijzen volgens Lévi-Strauss naar de weder-
kerigheidsstructuur van de geest. De structuur van de geest verklaart dus vol
gens Lévi-Strauss in laatste instantie de structuur van de sociale feiten.34 Met 
deze visie keert Lévi-Strauss zich radicaal tegen Durkheim, die meende dat aan 
het individu en aan de individuele psyche sociale feiten voorafgaan, waaraan het 
individu zich niet kan onttrekken en die het denken, voelen en handelen van 
het individu bepalen. Het individu is in Durkheims visie veeleer het produkt 
van een samenleving, dan de auteur ervan. 

Lévi-Strauss onderscheidt drie mentale structuren. De eerste is die van "het 
vereiste van de Regel als Regel". De wereld zou als een ondoorgrondelijke chaos 
aan mensen verschijnen wanneer zij hun omgeving niet zouden ordenen. Dat 
geldt zowel voor de fysieke als sociale omgeving. Regelloosheid is psychisch 
onverdraaglijk en sociaal onleefbaar. Daarom ontwerpen mensen regels als re
ferentie- en oriëntatiepunten. De tweede mentale structuur is die van de weder
kerigheid, opgevat "comme la forme la plus immédiate sous laquelle puisse être 
intégrée l'opposition de moi et d'autrui. '^3 

Wederkerigheid is de enig mogelijke algemene wijze waarop mensen vreed
zaam met elkaar kunnen samenleven. De derde mentale structuur is "het syn
thetisch karakter van de Gift", waardoor personen in partners veranderen. 
Deze derde structuur is eigenlijk een afgeleide van de tweede en betreft eerder 
de sociale gevolgen van de structuur van de geest dan de geest zelf. 

De wederkerigheidsstructuur van de geest ordent het denken, handelen en 
communiceren van mensen. Mensen worden geconfronteerd met tweedelingen 
zoals die tussen hemel en aarde, hoog en laag, licht en donker, hard en zacht, 
mannelijk en vrouwelijk, rationeel en emotioneel, ik en de ander, wij en zij. 
Deze binaire opposities kunnen alleen tot een eenheid worden gebracht door 
een denkstructuur die de tegenstellingen onderscheidt en tegelijkertijd met el
kaar verbindt. Deze omschrijving van wederkerigheid bij Lévi-Strauss komt 
overeen met die bij Lacan, zoals in het eerste hoofdstuk van dit boek weergege-

34 Het onbewuste verwijst bij Lévi-Strauss niet naar het gevoels- of driftle-
ven, maar naar het onbewuste functioneren van de geest en de hersenen. 
Het gevoelsleven acht Lévi-Strauss van geen enkele waarde voor het ver
klaren van sociale feiten. De Ruiter 1979:25 

35 Lévi-Strauss (1947) 1967:98 
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ven. Wederkerigheid is de gelijktijdige erkenning én opheffing van tegenstel
lingen. 

De wederkerigheidstructuur van de geest kan volgens Lévi-Strauss worden 
aangetoond aan de hand van de denkstructuren van het kind. Anders dan bij 
volwassenen heeft de geest van het kind nog weinig sociale invloeden onder
gaan van de omgeving waartoe het behoort. Daarom - zo veronderstelt 
Lévi-Strauss - hebben de denkstructuren van het jonge kind nog een universeel 
karakter. Zich baserend op het werk van onder meer Piaget36 stelt Lévi-Strauss 
dat het kind het liefst alles wat hem interesseert voor zichzelf alleen heeft. Wan
neer anderen meer hebben dan hij, is dat een bron van woede en verdriet. Het 
kind kan de anderen slechts als vijanden zien die hem in zijn bezitsdrang in de 
weg zitten. Vanaf het vijfde jaar komt het kind tot een oplossing in dit conflict 
tussen geldingsdrang en erkenningsdwang. Wanneer niet alles van hem kan 
zijn, dan moet er in gelijke porties worden verdeeld. Aldus ontdekt het kind dat 
"gelijkheid de kleinste gemene deler is van tegenstrijdige wensen en angsten"?7 

Het kind leert zijn beun af te wachten en te delen. 
Dit leerproces is mogelijk omdat het verlangen om iets te bezitten niet een 

instinctief verlangen is - met uitzondering van het verlangen naar de eerste le
vensbehoeften - noch gebaseerd is op een objectieve relatie tussen het verlang
ende subject en het begeerde object. Wat een object begerenswaardig maakt is 
zijn relatie tot een ander subject. Een aanvankelijk neutraal object kan plotse
ling van essentiële waarde lijken zodra een ander naar dat object verlangt. Zou 
de ander het object krijgen, dan staat het niet meer tot je beschikking op het 
moment dat je het zelf nodig hebt. Het verlangen om te bezitten komt dus 
voort uit identificatie met een ander en uit de behoefte aan veiligheid. Het kind 
leert dat het zijn verlangen naar veiligheid het beste kan vervullen door zich 
met de ander te verhouden, dat wil zeggen: te delen, of - zoals Godbout het for
muleert - "perdre pour gagner" ?% Alleen dan zal ook aan hem worden uitgedeeld 
overeenkomstig het beginsel van de wederkerigheid. Vijandschap, afgunst, ja
loezie en angst worden door het wederkerige handelen opgeheven. Dit effect 
van wederkerigheid is volgens Lévi-Strauss slechts mogelijk wanneer de geest 
zelf deze wederkerigheidsoperatie kan uitvoeren. 

Is deze uiteindelijke verklaring van de wederkerigheidsstructuur van de geest 
vanuit de psychologische ontwikkeling van het jonge kind niet wat teleurstel-

36 Piaget 1926 
37 Lévi-Strauss (1947) 1967:100 
38 Verg. hierboven Mauss, die het verlies van de winnaar bij de potlatch be

spreekt. 
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lend? En verschilt zij wezenlijk van de verklaringen die Piaget en Kohlberg ge
ven van de cognitieve wederkerigheidsstructuur van de geest? Is de cognitieve 
structuur van de geest voldoende om daarop de sociale structuur van wederke
righeid te baseren? Harris overdrijft misschien waar hij misprijzend conclu
deert "Let it suffice to say that there is no better example of the futility of psychologi
cal reductionism. ' , 9 

Helemaal ongelijk heeft hi; echter met. Durkheim, Mauss en vooral 
Lévi-Strauss hebben als weinig anderen gezocht naar verklaringen van sociale 
wederkerigheid, maar de psychologische verklaring die Lévi-Strauss aanvoert 
als ultieme fundering van sociale wederkerigheid is inderdaad niet erg overtui
gend. Bezit de geest deze structuur uit zichzelf? Of wordt deze structuur ge
vormd door interacties in de eerste kinderjaren, zoals bijvoorbeeld door Winni-
cott en Benjamin beschreven? Staat de ontwikkeling van de geest los van sociale 
feiten? En is de structuur van de geest louter cognitief? Hebben emoties, ang
sten, behoeften en driften geen invloed op de mentale structuren? 

Bovendien rijst de vraag wat Lévi-Strauss eigenlijk verstaat onder "de geest" 
wanneer hij over de structuren van de geest spreekt.40 Is er een geest die vervol
gens gestructureerd wordt door regels? Of ontstaat de geest pas door die regels? 
Dat wil zeggen op het moment dat de instincten en driften worden beteugeld 
en de mens een verhoudingswijze tot de ander en zijn omgeving zoekt? 
Ontstaat de geest pas wanneer de stap van natuur naar cultuur wordt gemaakt 
en van een dierlijk bestaan naar een menselijk bestaan wordt overgegaan? 

Wanneer het ontstaan van de geest wordt gelokaliseerd op het grensvlak tus
sen natuur en cultuur, dan is wederkerigheid niet alleen een structuur van de 
geest, maar identiek aan de geest. Want de grens van de natuur kan alleen wor
den overschreden wanneer - zoals Mead beweert - de mens in staat raakt een re
flexieve verhouding tot zijn instincten te ontwikkelen. Pas op dat moment 
dringt tot hem door dat een teugelloze driftbevrediging zijn overlevingskansen 

39 Harris 1969:488 
40 C. Geertz behandelt in The Interpretations of Cultures (1973) het contro

versiële begrip "mind". Vooralsnog heeft dit begrip volgens Geertz in de 
antropologie en sociologie eerder een retorisch dan wetenschappelijk ka
rakter. Maar if'mind'is to go", schrijft Geertz," 'faith', 'hope', and 'charity' 
will have to go with it, as well as 'cause', 'force', and 'gravitation'and 'moti
ve', 'role' and 'culture'. Zelf omschrijft Geertz 'mind' als volgt: "Mind is a 
term denoting a class of skills, propensities, capacities, tendencies, habits; it re
fers in Dewey's phrase to an 'active and eager background wich lies in wait 
and engages whatever comes its way '. A nd, as such, it is neither an action, 
nor a thing, but an organized system of dispositions which finds its manifesta
tion in some actions and some things." (ed. 1993:58) 
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vermindert. De geest ontstaat zodra reflectie mogelijk is over de eigen ervaring
en. Het Ik treedt dan uit zijn instincten-universum en komt in contact met het 
niet-Ik: zijn omgeving waartoe het zich moet leren te verhouden. In navolging 
van Mead kunnen we hier opeenvolgende stadia onderscheiden waarin het Ik 
zich in eerste instantie tot het Mij (het sociale zelf) verhoudt, in tweede instan
tie tot de nabije ander en de eigen sociale groep en tenslotte tot de wereld in het 
algemeen. 

Wanneer het leven niet meer wordt geleid door instincten, maar door een 
verhoudingswijze tot anderen, ontstaat de behoefte aan regels. Regels die als 
derde bemiddelende instantie wederkerigheid tussen A en B mogelijk maken. 
Via de regels - het begin van een gemeenschappelijke symbolische orde - kan het 
andere als het eigene wederkeren. Door zich aan de symbolische Ander te on
derwerpen, hoopt men te ontsnappen aan de reële anderen: vreemdelingen en 
vijanden die het bestaan bedreigen, schrijft Godbout.41 

Welke regels worden ingesteld is minder van belang dan het feit dat er regels 
worden ingesteld. Want in en door het ontstaan van regels en dus in en door het 
ontstaan van wederkerigheid, ontstaat de geest. Vandaar misschien dat 
Lévi-Strauss spreekt van het vereiste van "de Regel als Regel" als een van de drie 
mentale structuren. 

Sociale wederkerigheid wordt in deze opvatting dus niet - zoals door 
Lévi-Strauss - in laatste instantie verklaard uit de structuur van de geest die zich 
in uitwisseling uitdrukt, maar uit het ontstaan van de geest. De geest wordt 
daarbij opgevat als een verhoudingswijze die per definitie een wederkerige, 
want reflexieve is. De ontwikkeling van de geest verloopt vervolgens via de 
door Piaget en Kohlberg beschreven stadia waarin transformaties van de weder
kerigheid als cognitieve en morele capaciteit optreden. 

In een verklaring van sociale wederkerigheid als verhoudingswijze van de 
geest - een verklaring die nog het dichtst in de buurt van Mead komt - spelen het 
exogamiegebod en incestverbod een minder prominente rol dan bij 
Lévi-Strauss het geval is. Het is immers maar de vraag of het exogamiegebod de 
overgang van natuur naar cultuur markeert. Aan het exogamiegebod en het in
cestverbod gaat immers de beteugeling van de instincten en driften vooraf. De 
opvatting van Freud dat cultuur is gebouwd op de loochening van instincten 
lijkt wat dat betreft een betere verklaring van sociale wederkerigheid te zijn dan 
de uiteindelijke verklaring van Lévi-Strauss. 

De geest als verhoudingswijze tot de omgeving, verklaart tevens waarom de 
gift als het archaïsche prototype van sociale wederkerigheid geldt. Dat wat 
mensen bij hun geboorte aantreffen wordt in primitieve samenlevingen als ge-

41 Godbout 1992:205 
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geven beschouwd, als zaken die "van elders" komen. De wereld, de natuur, de 
regels en de symbolische orde zijn niet door de levenden aan elkaar gegeven, 
maar door de voorouders of door de goden. Mensen worden niet als gever gebo
ren, maar als ontvanger, dus als begiftigde en begunstigde, maar daardoor ook 
als schuldenaar. De eerste wederkerigheidsverhouding is een verticale. Deze 
verticale verhouding is ongelijk en hiërarchisch van aard, want hoe zouden de 
ontvangers ooit kunnen teruggeven wat zij met het leven hebben ontvangen? 
Zij kunnen doorgeven maar niet teruggeven, tenzij als een offer. Godbout42 

verklaart mede hieruit het verschijnsel van de overdadige gift. Wanneer men ge
schenken geeft die niet geretourneerd kunnen worden, zet men een horizontale 
verhouding om in een verticale. Gelijke partners worden ongelijke partijen. De 
agressief-genereuze gever probeert zich de machtspositie van de voorouders aan 
te meten. Verticale giftverhoudingen creëren ongelijkheid. Horizontale gift-
verhoudingen daarentegen maken gelijkheid en allianties mogelijk omdat de ge
schenken - in de vorm van equivalenten - worden teruggegeven. 

Zoals de gift de fundamentele categorie is in de primitieve samenleving, zo is 
het "produkt" de fundamentele categorie in moderne maatschappijen. De ding
en worden in een onttoverde wereld niet meer als gegeven beschouwd en zijn 
niet meer doortrokken van de geest van de oorspronkelijke eigenaar. Tussen 
subject en object wordt een strikte scheiding aangebracht. De dingen worden 
geproduceerd, tot object gemaakt. De functie van de gift als middel tot sociale 
cohesie is mede daardoor sterk veranderd. Wel is de morele betekenis van we
derkerigheid - zoals in het eerste hoofdstuk is gebleken - nog steeds gebaseerd 
op de idee van de gift. 

Tot nog toe heeft dit onderzoek naar wederkerigheid geleerd dat wederkerig
heid een psychologische, morele en sociale bestaanswijze is. Als zodanig kan 
aan wederkerigheid een ontologisch karakter worden toegekend. Niet voor 
mets bespreekt Van Baal43 de algemene kenmerken van wederkerigheid onder 
de titel The Human Condition. De meervoudigheid van de bestaanswijze maakt 
een analyse van wederkerigheid er niet eenvoudiger op. De psychologische, 
morele en sociale dimensies zijn in de geleefde praktijk gedeeltelijk tot elkaar te 
herleiden, maar vallen niet volledig samen. Het in deze studie gehanteerde on
derscheid in de verschillende dimensies van wederkerigheid is daarom gefor
ceerd en dient primair de conceptuele duidelijkheid. De sociale werking van we
derkerigheid kan echter pas worden begrepen wanneer de verschillende dimen
sies tesamen en in hun onderlinge relatie worden beschouwd. Gebeurt dat niet, 

42 Godbout 1992:201 
43 Van Baal 1975 
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dan ontstaat een onvolledig beeld van wederkerigheid. Daarvan is bij voorbeeld 
sprake in die ruiltheorieën waarin het economische aspect en het welbegrepen 
eigenbelang van het wederkerigheidsbeginsel worden benadrukt.44 Altruïsme 
en intergenerationele rechtvaardigheid vallen in deze theorieën buiten het we-
derkerigheidsbegnp. Toch kunnen zij als uitdrukking van de giftidee wel dege
lijk onder dat begrip worden gebracht en van daaruit ook beter als verschijnsel 
worden verklaard. 

Illustratief in dit verband zijn de twee opstellen die Gouldner aan het weder-
kerigheidsbegrip wijdde. Vooral The Norm of Reciprocity: a Preliminary state
ment45 geldt wegens zijn gedetailleerde analyse van de wederkerigheidsnorm als 
een klassiek opstel. Daarin beschrijft Gouldner wederkerigheid als een "pri
mordiale imperatief", als een "startmechanisme" voor sociale interacties en als 
een stabiliserende factor in deze interacties. Ondanks het brede bereik van zijn 
betoog, geeft Gouldner uiteindelijk een definitie van wederkerigheid die niet 
meer dan mutualiteit omvat. 

"In its transcultural form this norm made two interrelated minimal de
mands: (1) people should help those who help them, and (2) people should 
not injure those who have helped them. " 

Het nakomen van onbepaalde plichten vanuit de ethiek van de gift, wordt 
door Gouldner niet onder het wederkerigheidsbegrip gevat. Mede daarom kan 
hij concluderen dat de moraal van wederkerigheid beperkt is: 

"clearly, the norm of reciprocity cannot apply with full force in relations 
with children, old people, or those who are mentally or physically handi
capped, and it is theoretically inferable that other, fundamentally different 
kinds of normative orientations will develop in moral codes. I hope to ex
plore these and related problems in subsequent discussions. " 

Jaren later komt Gouldner deze belofte na en publiceert hij The Importance 
of Something for Nothing.^ Daarin stelt hij dat sociale rechtvaardigheid vereist 
dat mensen ook plichten nakomen wanneer daar geen rechten van anderen te
genover staan. Behoeften en noden moeten ook kunnen worden bevredigd 
wanneer de gerechtigden geen mogelijkheid hebben om wat terug te doen. Er 
zou daarom - aldus Gouldner - een norm moeten worden ontwikkeld "that goes 
beyond the norm of reciprocity and does not merely give 'titfor tat'. " Gouldner be
pleit hier de norm ofbenificence, die overeenkomt met de onbepaalde verplich
ting die in het vorige hoofdstuk in het kader van de zorgethiek aan de orde 
kwam en die de reciprociteitsmodaliteit van wederkerigheid werd genoemd. 

44 Baerends 1996 
45 Gouldner 1960 
46 Gouldner 1973 
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Betoogd werd dat ook de onbepaalde verplichting een uitdrukking van weder
kerigheid, ja zelfs de kern van de plichtethiek van de wederkerigheid is. 

TYPEN VAN SOCIALE WEDERKERIGHEID 

Sahlins47 onderscheidt in primitieve samenlevingen drie vormen van sociale 
wederkerigheid: 1. algemene wederkerigheid; 2. gewogen wederkerigheid; 3. 
negatieve wederkerigheid. 

ad (1) Algemene wederkerigheid komt vooral voor onder nauwe verwan
ten, vrienden en nabije buren. Er wordt over en weer gepresteerd al naar gelang 
de noden en behoeften. Er worden geen rekeningen opgemaakt, althans niet 
openlijk. De materiële kant van de transacties is ondergeschikt aan de sociale 
bindingen. De verhoudingen worden niet verstoord wanneer tegenprestaties 
langdurig uitblijven. Eenrichtingsverkeer wordt gemakkelijk getolereerd. 
Algemene wederkerigheid is onbepaald naar tijd, naar voorwerp, naar kwaliteit 
en naar kwantiteit: "the expectation of reciprocity is indefinite".^ Algemene we
derkerigheid wordt vooral door het verplichtende karakter van giftverhou
dingen getypeerd. 

ad (2) Gewogen wederkerigheid is minder persoonlijk. De economische en 
materiële aspecten van de verhouding overheersen de persoonlijke. Prestaties 
en tegenprestaties zijn strikt bepaald naar tijd, voorwerp, kwaliteit en kwanti
teit. Éénrichtingsverkeer wordt niet getolereerd. De sociale verhoudingen wor
den alleen gecontinueerd voorzover de economische verhoudingen voortdu
ren. Gewogen wederkerigheid wordt vooral door zakelijke verhoudingen ge
karakteriseerd en kan naar utilisme neigen. 

ad (3) Negatieve wederkerigheid staat lijnrecht tegenover algemene weder
kerigheid. Het is de meest onpersoonlijke wederkerigheidsvorm. Partijen heb
ben geen gemeenschappelijke belangen, zij proberen van elkaar te profiteren, 
elkaar op te lichten of uit te buiten. Partijen zijn vijanden of vreemden voor el
kaar. Als algemene regel geldt dat naarmate de sociale afstand tussen partijen 
groter is, hun verhouding meer tendeert naar gewogen en vervolgens negatieve 
wederkerigheid.49 Sahlins benadrukt dat de drie vormen van wederkerigheid 
niet uit zichzelf ontstaan, maar afhankelijk zijn van buiten de relaties gelegen 
krachten. 

In overeenstemming met de typen en modaliteiten van wederkerigheid die 
in het vorige hoofdstuk werden onderscheiden, kan de typologie van Sahlins 

47 Sahlins 1972 
48 Sahlins 1972:194 
49 Een regel die wordt bevestigd door Black 1975. Zie ook Griffith 1996b. 
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ook worden uitgedrukt als een spectrum dat loopt van wederkerigheid als reci-
prociteit naar wederkerigheid als mutualiteit en vervolgens naar afwezigheid 
van wederkerigheid. 

Wederkerigheid als reciprociteit werd in het vorige hoofdstuk letterlijk opge
vat als het via de ander weder-keren of terugkeren van het eigene. O o k in de gift 
en tegengift keert tussen partijen het eigene (namelijk de geest van de gever) via 
de ander weder. Reciprociteit is daarom per definitie een kwestie van intersub
jectiviteit, die in herkenning en erkenning van de ander tot uitdrukking komt. 
Deze intersubjectiviteit maakt in beginsel duurzame en solidaire verhoudingen 
mogelijk. Partijen worden partners, zoals Lévi-Strauss zegt. De algemene we
derkerigheid in Sahlins' typologie beantwoordt aan de kenmerken van weder
kerigheid in de zin van reciprociteit en valt samen met wat in Hoofdstuk I "af
fectieve wederkerigheid" werd genoemd. Kort samengevat geeft reciprociteit 
een duurzame, intersubjectieve verhouding aan waarin over en weer onbepaal
de prestaties worden verricht in het vertrouwen dat op termijn zal worden ver
evend. 

Wederkerigheid als mutualiteit -bij Sahlins gewogen wederkerigheid geheten 
- is eveneens gebaseerd op een intersubjectieve herkenning en erkenning van de 
ander, maar de intersubjectiviteit en erkenning zijn beperkter van aard. De an
der wordt slechts in een bepaalde functie of hoedanigheid herkend en erkend. 
Mutuele betrekkingen zijn vaak kortstondig. Als zodanig genereert mutualiteit 
uit zichzelf geen solidariteit. In de praktijk is het onderscheid tussen reciproci
teit en mutualiteit uiteraard niet zo duidelijk. Mutuele verhoudingen kunnen 
wederkerige verhoudingen worden. Langdurige zakelijke relaties veranderen 
vaak in vriendschapsrelaties, waarbinnen solidariteit en lotsverbondenheid 
ontstaan. 

Ook het omgekeerde is mogelijk. Omdat men elkaar herkent als dorpsge
noot, medelid van een vereniging of kerkgenootschap, gunt men elkaar een za
kelijk voordeel en is men eerder bereid economische transacties aan te gaan met 
degenen die men herkent dan met degenen die vreemd zijn. Sociale wederkerig
heid omvat dan ook vloeiende verhoudingen tussen reciprociteit en mutuali
teit. 

Bij deze definities van reciprociteit en mutualiteit vindt Sahlins' "negatieve 
wederkerigheid" geen aansluiting. Negatieve wederkerigheid duidt op de afwe
zigheid van reciprociteit en mutualiteit. In de vijandige betrekkingen die partij
en met elkaar onderhouden komt geen erkenning van de ander tot stand. De 
geldingsdrang overheerst. Interessant is overigens dat zelfs in vijandelijke be-
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trekkingen herkenning, erkenning en mutualiteit kunnen optreden. Het be
roemde voorbeeld is hier de door Axelroth51 beschreven samenwerking tussen 
de frontsoldaten aan weerszijde van de Maginotlinie ten tijde van de Eerste We
reldoorlog. 

De fundamentele kracht van wederkerigheid ligt in het feit dat wederkerigheid 
een psychologische, morele en sociale bestaanswijze is. Mensen kunnen alleen 
overleven door met elkaar in communicatie te treden. Daartoe zullen zij - om 
met Mauss te spreken - eerst "hun speer moeten neerleggen".52 Vanaf dat mo
ment wordt wederkerigheid mogelijk. Maar daarmee is in beginsel ook alles ge
zegd. Wederkerigheid staat altijd onder druk. Zij kan worden verbroken door 
geldingsdrang die niet door erkenningsdwang wordt getemperd (Benjamin), 
door "de impulsen van het Ik" (Mead), door de kracht van het onbewuste (La
can) of door de driften en instincten die het vreedzaam samenleven permanent 
bedreigen (Freud). Of het vermogen tot wederkerigheid resulteert in vreedza
me verhoudingen, sociale cohesie en solidariteit is niet alleen van deze factoren 
afhankelijk. Ook andere factoren spelen een rol. Deze kunnen uiteenlopen van 
het welvaartsniveau van een gemeenschap of samenleving, de nabijheid of af
stand van anderen, de sociale posities die ten opzichte van elkaar worden ing
enomen, de motieven waarmee en de wijzen waarop gegeven, ontvangen en te
ruggegeven wordt, tot de aanwezigheid van - volgens het wederkerigheidsbe-
ginsel ingerichte - sociale instituties. 

Wederkerigheid als morele capaciteit en als overlevingsnorm zegt boven
dien nog niets over de manier waarop wordt overleefd. In onze eigen recente 
geschiedenis worden gelijkheid en wederkerigheid opgevat als beginselen van 
sociale rechtvaardigheid. Alleen tussen sociaal gelijken kan van een evenwichti
ge wederkerigheid sprake zijn. Wederkerigheid tussen sociaal ongelijken ont
aardt in deze visie in uitbuiting. 

In pre-moderne maatschappijen daarentegen werd sociale rechtvaardigheid 
niet opgevat als een evenwichtsverhouding tussen gelijkheid en wederkerig
heid. Wederkerigheid was daarin eerder de norm om ongelijkheid te legitime
ren. Mensen namen in de pre-moderne sociale orde een vaste plaats in en maak
ten een structureel onderdeel uit van een groter geheel. "This is why, zo schrijft 
Van Baal53, he who is more, has to give more. " 

De wederkerigheidsnorm kwam bij voorbeeld tot uiting in de charitas, in de 
verantwoordelijkheid van de leenheer voor zijn vazallen en in de regel dat no-

SX Axelroth 1984 
52 Mauss (1923) 1950:278 
53 Van Baal 1975:57 



Conclusie 

blesse oblige. The order of the gift must reflect the social position of giver and recei

ver. 54 

Sociale wederkerigheid laat in elke historische periode en per cultuur een 
breed spectrum aan variaties zien. Deze variatiebreedte verklaart mede waarom 
er haast evenveel theoretische benaderingen als vormen van sociale wederkerig
heid zijn. Komter55 brengt enige ordening aan in deze theoretische overdaad 
door een globaal onderscheid te maken tussen twee dominante benaderingen. 

De eerste noemt zij de "moral cement approach". Wederkerigheid wordt 
daarin vooral gezien als een startmechanisme voor sociale interacties en als 
mechanisme voor sociale cohesie. In deze benadering ligt de nadruk op de mo
rele betekenis van wederkerigheid voor de sociale orde. Morele verplichtingen, 
solidariteit en de wederkerigheidsethiek van de gift voegen de leden van een sa
menleving vreedzaam aaneen. 

In de tweede benadering wordt naast de integrerende kracht van wederke
righeid ook de manipulatieve kracht ervan benadrukt. Door meer te geven dan 
de ontvanger kan retourneren, worden afhankelijkheidsrelaties gecreëerd en 
machtsverhoudingen geïnstalleerd. Deze schuld- en machtsverhoudingen zijn 
een "fertile soil for social and psychological subordination and domination". 

In dat geval brengt wederkerigheid geen sociale cohesie tot stand, maar a de-
sequilibrium within or even a disintegration of social relations.^ 

Langdurig onevenwichtige wederkerigheidsverhoudingen waarin geen spra
ke meer is van alternerende ongelijkheid en alternerende debiteurs- en credi
teursposities, ontaarden in het tegendeel van wederkerigheid: uitbuiting. Door 
Barrington Moore omschreven als "any relationship which gives to one or more 
participants systematically and continually much greater advantages and benefits 
than to others. "^7 

5 CONCLUSIE 

Ook in dit hoofdstuk bleek dat wederkerigheid een bestaanswijze is en de ver
houding van het individu tot zijn omgeving structureert. Het universum van de 
instincten kan alleen worden verlaten indien mensen een bepaalde mate van re
flexie en daarmee van wederkerigheid vinden. De aanvaarding van een gemeen-

54 Van Baal 1975:57 
55 Komter 1996:107 
56 Komter hanteert deze benadering in twee artikelen over de praktijk van 

het geven van geschenken in relatie tot sociale en sexe-ongelijkheid. 
1996:107 en 1996:119 

57 Barrington Moore 1978:558 
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schappelijke regel is daartoe de eerste voorwaarde. De gift en de verplichtende 
keten van prestaties over en weer die uit de gift voortvloeit is het prototype van 
de wederkerigheidsverhouding. Partijen wisselen elkaar als crediteur en debi
teur af, en juist deze alternerende posities bindt partijen aaneen en creëert socia
le cohesie en solidariteit. 

Ondanks de structurele en structurerende kracht van het wederkerigheids-
beginsel, is wederkerigheid geen garantie voor sociale cohesie en solidariteit. 
Niet alleen is de geldingsdrang een permanente bedreiging voor wederkerige 
verhoudingen, het beginsel van de wederkerigheid bevat ook in zichzelf ruimte 
voor manipulatie en uitbuiting. Daar komt bij dat het mechanisme van de we
derkerigheid niet in een vacuum opereert, maar binnen en tussen sociale insti
tuties. Het gezin, het onderwijs, de arbeidsmarkt, de markteconomie, de over
heid en vooral het recht spelen een belangrijke rol in het bevorderen en handha
ven van de wederkerigheidsnorm. In hoeverre zijn zrj ingericht overeenkom
stig de fundamentele wederkerigheidsnorm of in hoeverre ondermijnen zij 
deze? Een vraag als deze is in haar algemeenheid niet te beantwoorden. De 
meervoudigheid, de alom-aanwezigheid en de ambivalente aard van wederke
righeid onttrekken het verschijnsel niet alleen aan simpele beschrijvingen en 
verklaringen, maar verhinderen tevens dat wederkerigheid als een eenvoudig 
recept kan worden voorgeschreven. De inhoud en werking van wederkerigheid 
verschillen per sociale sfeer, per sociale groep en per sociale status van de be-
trokken partijen. In het volgende hoofdstuk wordt daarom een nadere beschrij
ving gegeven van de wijze waarop norm en praktijk van de wederkerigheid in 
de verschillende levenssferen functioneren. 
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Ill Wederkerigheid in verschillende 
levenssferen 

De transformaties van wederkerigheid 

1 INLEIDING 

Dit hoofdstuk is gewijd aan toepassingen van het wederkerigheidsbeginsel op de 
drie levenssferen die in het eerste hoofdstuk - in het kader van de socialisering in 
morele wederkerigheid - werden onderscheiden. Dat is in de eerste plaats de 
sfeer van de familiale verhoudingen, waarin affectieve wederkerigheid op iden
tificatie is gebaseerd. In de tweede plaats de sfeer van de homogene gemeen
schap, waarin sociale wederkerigheid is gebaseerd op een gedeelde symbolische 
orde die herkenning en erkenning mogelijk maakt. En tenslotte de sfeer van de 
heterogene samenleving, waarin een gemeenschappelijke symbolische orde 
ontbreekt of slechts in beperkte mate van kracht is, en de mogelijkheden tot 
herkenning en erkenning van de ander op grond van sociale en/of etnische ver
wantschap beperkt zijn. In dat geval zijn bemiddelende instituties nodig die we
derkerigheid tussen vreemden kunnen genereren. Het maatschappelijk mid
denveld - ook wel civil society genoemd - vervult hier zijn bekende en veel be
schreven functie.1 Maar ook instituties als het nationalisme, de markt, de staat 
en het recht spelen een belangrijke, zij het ambivalente rol. Zij blijken zowel 
wederkerigheid te kunnen bevorderen als te vernietigen. 

In dit hoofdstuk gaat het - zoals in het hele boek - slechts om de grondstruc
tuur van wederkerigheid en de transformaties die daarin optreden, niet om de 
vele variaties en mengvormen die in het maatschappelijk leven voorkomen. 
Daarom worden de verschillende levenssferen schematisch onderscheiden in de 

De term maatschappelijk middenveld of civil society verwijst grosso modo 
naar de levenssferen buiten de sfeer van de staat en de markt. Men denke 
aan het verenigingsleven, sociale bewegingingen, de media, het vrijwilli
gerswerk. De laatste jaren wordt een intensief politiek en wetenschappe
lijk debat gevoerd over het belang van het maatschappelijk middenveld. 
De herleving daarvan zou tot sociale bindingen kunnen leiden die in een 
hoog-geïndividualiseerde samenleving verloren zijn gegaan. Zie voor een 
overzichtsstudie Cohen & Arato 1992. 

85 



Wederkerigheid in de sfeer van de venvantschap 

sfeer van de verwantschap en de sfeer buiten de verwantschap. Deze laatste 
sfeer wordt volgens een klassieke tegenstelling onderverdeeld in de Gemein
schaft en de Gesellschaft. De sfeer van de Gesellschaft wordt behandeld aan de 
hand van drie instituties die van invloed zijn op de transformatie van wederke
righeid: het nationalisme, de markt en de verzorgingsstaat. Aan de invloed van 
het recht zijn de laatste twee hoofdstukken van dit boek gewijd. Voorzover het 
recht onderdeel is van de transformaties die in dit hoofdstuk worden behan
deld, komt het recht reeds in dit hoofdstuk ter sprake. 

2 WEDERKERIGHEID IN DE SFEER VAN DE 
VERWANTSCHAP 

Wanneer we met Lévi-Strauss aannemen dat het wezenskenmerk van wederke
righeid de transformatie van partijen in partners en van vreemden in verwanten 
is, dan bewerkstelligt het huwelijk een exemplarische transformatie. Door het 
huwelijk veranderen twee voormalige vreemden in partners wier lot duurzaam 
wordt verbonden. 

"On trouve donc l'étranger au lieu où on l'attendait le moins: au coeur des 
rapports personnels, comme fondement de la sphère domestique el
le-même. " 

schrijft Godbout.2 Maar niet alleen een individuele man en vrouw worden door 
het huwelijk verwanten. Godbout wijst erop dat in onze tijd huwelijken nog 
steeds een middel zijn waardoor families die elkaar anders nooit zouden hebben 
ontmoet, toch met elkaar in contact treden. Het huwelijk mag dan vaak als een 
gesloten eenheid worden beschouwd, het is tevens een instituut dat mensen uit 
verschillende sociale klassen, en met verschillende beroepen en inkomens als 
aanverwanten met elkaar verbindt. Deze sociaal integrerende kracht van het 
huwelijk is nog steeds aanwezig. 

De familiale wederkerigheid is - in ieder geval normatief - te typeren als een 
affectieve wederkerigheid, als een giftwederkerigheid of - in termen van Sahlins 
- als een algemene wederkerigheid. De prestaties die over en weer worden gele
verd zijn onbepaald naar tijd, kwantiteit of kwaliteit. Er wordt gereageerd op 
noden en behoeften en er wordt niet - althans niet openlijk - afgerekend. De ma
teriële prestaties zijn ondergeschikt aan de persoonlijke bindingen. In deze per
soonlijke sfeer komen intersubjectieve relaties tot stand die gekenmerkt wor
den door dankbaarheid, aanspraken, onbepaalde plichten en het vertrouwen 
dat wat gegeven wordt vroeg of laat wordt terug- of doorgegeven. Wanneer dit 
vertrouwen over generaties wordt gecontinueerd komt een zichzelf verster-

2 Godbout 1992:46 
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kend proces op gang. Er ontstaat een systeem van intergenerationele wederke
righeid dat aan de begunstigden sociale zekerheid, veiligheid, duurzaamheid en 
loyaliteit verschaft.3 In de familale sfeer verschijnt wederkerigheid in de moda
liteit van reciprociteit. 

Tegelijkertijd is het op vertrouwen gebaseerde familiesysteem een systeem 
van onvrijwilligheid. De betrekkingen en plichten zijn niet zelf gekozen, maar 
ingeweven in een verplichtend en onophefbaar geheel van bloed- en aanver
wantschap, waarin wordt gegeven en ontvangen en daarom moet worden te
rug- of doorgegeven. Niet alleen de ontvangen zorg en liefde, maar ook familie-
bezittingen, het familiekapitaal, de familie-eer, kortom, dat wat deel uitmaakt 
van de familie-identiteit moet worden bewaard en doorgegeven.4 

Het onvrijwillige karakter van de familiale, affectieve wederkerigheid hangt 
samen met de onverwisselbaarheid van de posities in de intergenerationele ke
ten. Het kind wordt ingevoegd in een verwantschapssyssteem waarin de gene
raties elkaar afwisselen als gevers en ontvangers. De generationele posities van 
ouders, grootouders, broers, zusters, neven en nichten liggen vast. Het kind 
ontleent zijn primaire identiteit aan de positie die het zelf in het verwantschaps
systeem inneemt.5 Daardoor leert het kind dat wat het heeft ontvangen, later 
als volwassene moet doorgeven aan zijn of haar kinderen. 

Wegens de onophefbaarheid van de bloedverwantschap en het vertrouwen 
tussen de generaties, ligt het verwachtingsniveau ten aanzien van familieleden 
hoger dan ten aanzien van vrienden of collega's. Dit hoge niveau van vertrou
wen en verwachtingen intensiveert de wederkerigheid. De breuk met familiele
den wordt daarom als ingrijpender ervaren dan een breuk met anderen. Tegen 
vrienden kan men zeggen: "je bent mijn vriend niet meer", maar tegen familie
leden kan niet worden gezegd: "jij bent mijn broer, vader of moeder niet meer". 
Wanneer dat toch gebeurt, is er meestal op een tragische wijze sprake van ver
broken wederkerigheid of onevenwichtigheid in de keten van geven, ontvang
en en teruggeven. Het familiesysteem is in dat geval kennelijk niet erin geslaagd 
de wederkerigheid van de betrekkingen te handhaven. 

Zie voor gevarieerde beschrijvingen van vormen van intergenerationele 
wederkerigheid Brinkgreve en Stolk 1997; Finch 1989; Laslett en Fishkin 
1992; De Regt 1993. 
Zie voor dit "prescibedaltruism": Finch 1989:231. Finch citeert Fortes: 
What I wish to stress is the basic premisse: kinship is binding; it creates inesca
pable moral claims and obligations. 
Théry 1996:67 
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2.1 De positie van vrouwen 

Binnen de wederkerigheidsverhoudingen van het familiale systeem, nemen 
vrouwen een centrale plaats in. Het taalgebruik bij voorbeeld laat zien hoezeer 
vrouwen en de idee van de giftwederkerigheid gecorreleerd zijn. De eerste 
vrouw in de Griekse mythologie is Pandora, de vrouw die alles geeft. De vader 
"geeft" zijn dochter ten huwelijk. De vrouw "geeft zich" in de liefdesact. De 
man "neemt" haar. In de moderne samenlevingen worden geschenken vooral 
door vrouwen gegeven.6 Ook de praktijk laat zien hoe juist vrouwen zijn belast 
met de taken die de affectieve, intergenerationele en sociale wederkerigheid be
vorderen. Zij bekommeren zich om verwanten, vrienden en buren, komen te
gemoet aan hun noden en behoeften zonder op directe tegenprestaties te reke
nen.7 De giften staan in dienst van de persoonlijke relaties. Bovendien vervullen 
vrouwen als primaire opvoeders een cruciale rol in de socialisering van kinde
ren in morele wederkerigheid. De zorgarbeid van vrouwen - gebaseerd op een 
giftethiek - fungeert als de sociale infrastructuur voor de publieke sfeer van ar
beid en burgerschap.8 Tegelijkertijd lijkt de exclusieve toedeling van de zorgar
beid aan vrouwen een van de belangrijkste oorzaken van hun maatschappelijk 
ondergeschikte positie te zijn. 

We raken hier aan een centraal probleem van het vrouwenvraagstuk. Over 
het oorzakelijk verband tussen de zorgarbeid van vrouwen en hun secundaire 
maatschappelijke positie, alsmede over de historische verklaring daarvan, be
staat geen wetenschappelijke consensus. De kwestie was jarenlang inzet van een 
scholenstrijd tussen liberale, socialistische en radicale feministen.9 De stellig
heid van de standpunten die werden ingenomen, is inmiddels vervangen door 
twijfel. Antropologisch en historisch onderzoek heeft laten zien hoe moeilijk 
het is om een objectief beeld te krijgen van de positie van vrouwen in vreemde 
of voorbije culturen, laat staan dat er geldige uitspraken gedaan kunnen worden 
over de subjectieve beleving van die positie. Hetzelfde geldt voor het onder
werp dat hier aan de orde is. Hoe moet de positie van vrouwen in het systeem 
van familiale wederkengheidsbetrekkingen worden geduid? Wat de primitieve 
verwantschapssystemen betreft: zijn vrouwen daarin inderdaad voornamelijk 
"communicatiemiddelen", zoals Lévi-Strauss beweert? Overigens moet uit deze 
term niet worden afgeleid - ook Lévi-Strauss doet dat niet - dat vrouwen slechts 
ruilobjecten zijn in de moderne betekenis van dat woord. In primitieve samenle
vingen bestaat - zoals Mauss heeft laten zien - geen scherp onderscheid tussen 

6 Cheal, 1988; Komter, 1996a, 1996b 
7 Finch 1989; De Regt 1993 
8 Pessers 1994 
9 Tong 1989; Brouns 1995 
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persoon en zaak. In de zaak is de geest van de persoon aanwezig en deze oefent 
invloed uit op de aard van de uitwisselingsverhouding.10 Vrouwen beschouwen 
zich als een schakel in een keten van betrekkingen, waarin zij zelf actief partici
peren. Zij nemen immers een betrekkelijke machtspositie in. Wanneer een 
vrouw wegloopt of haar plichten niet nakomt, brengt zij de relaties tussen min
stens twee groepen in gevaar. Wanneer zij toestemt te worden uitgehuwelijkt, 
opent zij voor haar broer de weg om een vrouw van de andere stam ten geschen
ke te krijgen. Aan haar medewerking ontleent zij het recht om door haar broer 
te worden beschermd. Aldus verwerft zij zich de bescherming van haarzelf en 
haar kinderen door twee mannen: haar echtgenoot en haar broer.11 

Desondanks blijft de vrouw het geschenk en zijn mannen de partners tussen 
wie de uitwisseling plaats vindt. 

"Het zijn de schenkers, niet de geschenken, aan wie de uitwisseling een wel
haast mystieke macht van sociale verbondenheid geeft. (....) Zolang het 
mannen zijn die vrouwen uitwisselen, zijn het ook mannen die profijt 
trekken van de sociale organisatie die hetprodukt is van deze uitwisseling
en", 

schrijft Rubin.12 In een klassiek geworden opstel verklaart Rubin de maat
schappelijk inferieure positie van vrouwen en haar historische rechtenloosheid, 
uit de plaats die vrouwen in primitieve verwantschapssystemen innemen. De 
principes die Lévi-Strauss aan het verwantschapssysteem ten grondslag legt en 
waarvan het incesttaboe, het exogamiegebod en de arbeidsdeling naar sexe de 
belangrijkste zijn, installeren een sociaal geslachtsverschil dat - aldus Rubin -
buitengewoon duurzaam blijkt te zijn. 

Rubin verklaart deze duurzaamheid mede op grond van de lacaniaanse 
psychoanalyse. In elke generatie opnieuw leren jongens en meisjes hun plaats in 
het verwantschapssysteem in te nemen. De oedipale crisis is het mechanisme 
waardoor kinderen hun geslachtsidentiteit leren te aanvaarden en worden inge
voegd in het verwantschapssysteem. De geslachtsidentiteit van de jongen wordt 
bepaald door zijn identificatie met de symboliek van de fallus als teken van de 
mannelijke rol en superieure sociale status. De jongen leert dat voor hem deze 
superieure status is weggelegd indien en voorzover hij het vrouwelijke ver
werpt of afsplitst. 

"De fallus is als het ware een distinctief kenmerk dat gekastreerd en 
niet-gekastreerd onderscheidt. In de aanwezigheid of afwezigheid van de 
fallus liggen de verschillen tussen twee sexuele statussen, 'man' en 'vrouw'. 

10 Rubin 1980 (1975); Strathern 1988 
11 Van Baal 1975; Weiner 1992. 
12 Rubin 1980:213 
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Daar deze niet gelijkwaardig zijn draagt de fallus ook de betekenis van de 
overheersing van mannen over vrouwen, en 'penisnijd' zou bijgevolg kun
nen worden gezien als de onderkenning van die overheersing. Bovendien 
draagt de fallus, zolang mannen rechten op vrouwen hebben die vrouwen 
niet op zich zelf hebben, de betekenis van het verschil tussen subject'en 'ob
ject' dat wordt uitgewisseld, tussen schenker en geschenk. Uiteindelijk zou
den zowel de klassieke freudiaanse als ook de lacaniaanse theorieën van het 
Oidipusproces kant noch wal raken wanneer niet tenminste deze aspecten 
van de paleolitische verhoudingen tussen de sexen nog steeds ook voor ons 
golden. Wij leven nog steeds in een fallische' cultuur. "13 

In een fallische cultuur kan het meisje zich niet identificeren met de supe
rieure positie die aan het bezit van de fallus is verbonden. Haar oedipale crisis is 
pas "geslaagd" indien en voorzover zij het mannelijke kan afsplitsen en haar ob
jectpositie in het verwantschapsysteem leert in te nemen. 

De opvatting van Rubin ligt ten grondslag aan de invloedrijke, psychoanaly
tische stroming binnen vrouwenstudies waarin een theorie van de sexuele diffe
rentie wordt ontwikkeld en de vrouw als de Ander wordt opgevat. Kernpro
bleem in die stroming is de vraag of wederkerigheid tussen mannen en vrouwen 
mogelijk is. Hoe kan in mannen en vrouwen "het andere als het eigene weder
keren" wanneer het verwerven van de geslachtsidentiteit de afsplitsing of ont
kenning van het andere vooronderstelt?14 De onmogelijkheid van wederkerig
heid wordt bovendien versterkt nu op die ontkenning een rigide arbeidsdeling 
naar sexe is gebaseerd, zelfs zodanig dat tot op de dag van vandaag het hiërar
chische sexeverschil als een sociaal organisatieprincipe fungeert. 

Het huwelijk mag dan bij uitstek een wederkerigheidsinstituut zijn omdat 
het op symbolisch niveau twee vreemdelingen in partners verandert, de 
psychosociale ongelijkheid tussen de sexen maakt wederkerigheid tussen bei
den problematisch. In deze visie is de inzet van het feminisme niet zozeer sexe-
gelijkheid als wel de verandering van de fallocentrische symbolische orde. 
Alleen in een symbolische orde waarin de geslachtsidentiteit niet langer wordt 
bepaald door afsplitsing en verwerping van de sexuele ander, kan wederkerig
heid tussen mannen en vrouwen mogelijk worden. Nieuwe betekenissen van 
mannelijkheid en vrouwelijkheid, nieuwe betekenissen van ouderschap en so
cialisering van kinderen, nieuwe betekenissen van arbeid en zorg kunnen daar
aan bijdragen. 

13 Rubin 1980:229 
14 Braidotti 1990; Benjamin 1988,1995; Irigaray 1977; Hermsen 1997 
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2.2 Het giftsysteem als het domein van vrouwen 

De positie van vrouwen in het giftsysteem van primitieve samenlevingen kan 
ook anders en minder somber worden geduid dan Rubin en de door haar ge
ïnspireerde feministische filosofen doen. Zo stelt Weiner15 dat vrouwen in pri
mitieve samenlevingen in het bezit zijn van "onvervreemdbare goederen" en 
daaraan hun macht en status ontlenen. Vrouwen produceren bij voorbeeld kle
ren. Deze kunnen een grote symbolische waarde hebben voorzover zij verwij
zen naar voorouders, sacrale machten en gebruikt worden bij rituelen rondom 
dood, geboorte en wedergeboorte. O p deze wijze zijn vrouwen niet alleen 
nauw betrokken bij de culturele reproduktie van een stam of een clan, maar be
heersen zij het sacrale en kosmische domein van leven en dood. In de theorie 
van Weiner nemen vrouwen daarom geen inferieure objectpositie in binnen 
het giftsysteem, maar beschikken zij over eigen machtsbronnen die hen even
zeer als mannen in de subjectpositie van gever brengen. 

Komter16 vraagt zich af of Weiners theorie nieuw licht werpt op de positie 
van vrouwen in de westerse samenleving. Uit haar eigen onderzoek is immers 
gebleken dat in onze cultuur vooral vrouwen geschenken geven en mede daar
om ook de meeste geschenken ontvangen. Vrouwen leven in een familiaal en 
sociaal netwerk waarin de gift nog steeds bij uitstek het middel tot sociale cohe
sie en solidariteit is. Waar mannen in onze cultuur status en prestige ontlenen 
aan de markteconomie - waar geen geschenken worden gewisseld maar produk-
ten worden gekocht en verkocht - daar ontlenen vrouwen status en prestige aan 
de persoonlijke uitwisselingen in de private sfeer van familie, nabuurschap en 
vriendschap. 

"The exchange of economically not 'useful', hut symbolically rich and soci
ally indispensable gifts by women would, then, equal the economically use
ful exchange of commodities performed mainly by men; in the latter type 
of exchange, the social and symbolic meaning is subordinated to the econo
mic one. "17 

In deze - mede op Weiner gebaseerde visie - is de vrouwelijke praktijk van 
giftwederkerigheid in de private sfeer de smeerolie van het sociale leven, zonder 
welke de sectoren van de publieke sfeer niet kunnen functioneren. In die zin 
profiteren mannen van de wederkerigheidsethiek van vrouwen. Komter bena
drukt dat ook vrouwen zelf er voordeel bij hebben. Zij onderhouden nauwe 
persoonlijke betrekkingen en bevinden zich in een netwerk van hulp en steun 
dat ook aan henzelf ten goede komt. 

15 Weiner 1992 
16 Komter 1996b 
17 Komter 1996b: 126 
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Toch is deze visie - aldus Komter - onbevredigend. Want de positie van vrou
wen mag dan sociaal en symbolisch een grote waarde vertegenwoordigen, zij 
resulteert niet in een symmetrische machtsverhouding tussen mannen en vrou
wen. Het private en publieke domein leveren immers verschillen op in inko
men, status, prestige en maatschappelijke participatie. Deze verschillen hangen 
samen met het voor de westerse moderne samenlevingen zo typerende ideolo
gische onderscheid tussen een private en publieke sfeer. Mede ten gevolge van 
deze scheiding blijft de affectieve en persoonlijke giftwederkerigheid beperkt 
tot een aan het private domein gebonden, sociale groep. Het belangrijkste effect 
van de giftwederkerigheid - namelijk de sociale cohesie en solidariteit die door 
middel van herkenning, erkenning en intersubjectiviteit tot stand kunnen ko
men - zet zich niet door buiten de beperkte, homogene groep van familie, 
vriend- en buurtschap. 

De exclusief aan het private domein en aan vrouwen gebonden wederkerig
heid heeft nog een ander ongewenst effect: het risico ontstaat dat wederkerig
heid ontaardt in haar tegendeel wanneer slechts één partij stelselmatig geeft en 
de andere partij stelsmatig ontvangt zonder dat op termijn wordt verevend. Er 
is dan niet meer sprake van solidariteit, maar van langdurig asymmetrische ver
houdingen die uit zichzelf naar uitbuiting tenderen. Deze riskante asymmetrie 
is eeuwenlang het kenmerk van de verhouding tussen de sexen geweest en is dat 
tot op bepaalde hoogte nog. Deze asymmetrie wreekt zich vooral bij echtschei
ding. Voor vrouwen betekent echtscheiding in veel gevallen armoede. De sexe-
verhoudingen na huwelijk maken - post factum - de verhoudingen binnen hu
welijk duidelijk. De niet op economisch eigenbelang gerichte wederkerigheids-
ethiek van vrouwen blijkt maatschappelijk te worden afgestraft, het immense 
sociale nut ervan ten spijt. Niet de reciprociteitsethiek van de private sfeer, 
maar de mutualiteitsethiek van de publieke sfeer garandeert bestaanszekerheid. 
De asymmetrische wederkerigheidsverhouding tussen mannen en vrouwen 
zou slechts in evenwicht kunnen worden gebracht wanneer het hiërarchische 
onderscheid tussen de private en publieke sfeer wordt opgeheven en niet langer 
met het onderscheid naar sexe samenvalt. 

Ook bij Komter gaat het - zoals bij Rubin - om een evenwichtige wederke
righeid tussen mannen en vrouwen. Deze kan worden bereikt door herinter
pretaties van de ideologische scheiding tussen de private en publieke sfeer, van 
mannelijke en vrouwelijke rollen, van wat een mannelijke en vrouwelijke mo
raal wordt genoemd. Komter laat zich daarbij inspireren door het werk van 
Strathern.18 Deze antropologe beweert dat het hiërarchische onderscheid tus
sen publiek en privaat, tussen object en subject alsmede de idee dat het subject 

18 Strathern 1988 
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een gesloten eenheid is, typisch westerse denkwijzen zijn. In andere culturen -
zoals de Melanesische - zijn deze tegenstellingen minder rigide. Mannen en 
vrouwen ervaren zichzelf niet als actief of passief, object of subject, maar erva
ren elkaar als de oorzaak van hun handelingen. Mannen en vrouwen nemen al
ternerende sociale posities in en houden op deze wijze sociale relaties in stand. 
Er is geen sprake van een permanente asymmetrie tussen mannen en vrouwen, 
maar van een wisselende asymmetrie, die verevening op termijn garandeert. 

Hoewel Strathern over niet-westerse samenlevingen spreekt, meent Komter 
dat haar bevindingen bruikbaar zijn ter verbetering van de maatschappelijke 
positie van vrouwen in de westerse samenleving. Wanneer vrouwen geen ander 
perspectief hebben dan een leven van louter geven, ontstaat er niet alleen een 
asymmetrische wederkerigheidsverhouding tussen de sexen, maar dreigt het ge
ven tevens te ontaarden in zelfopoffering. De giftwederkerigheid van vrouwen 
hoeft echter niet ten detrimente van henzelf te werken indien de giftwederke
righeid vanuit een positie van autonomie en economische onafhankelijkheid 
wordt betracht. In dat geval 

"the traditionally female caring for the quality of social relationships by 
means of gift giving may turn out to be advantageous for themselves, be
cause the social capital it engenders tends to accumulate: the more one has, 
the more one gets. This applies to relationships as well as gifts, wich prove 
to be inextricably linked. "19 

2.3 Zorgarbeid en loonarbeid als een conflict tussen reciprociteit en mu
tualiteit 

Het is de vraag of de door Komter gewenste ontwikkeling naar symmetrische 
wederkerigheid tussen de sexen met behoud van de giftwederkerigheid zich in
derdaad zal voltrekken. Veel factoren wijzen in een andere richting. Wanneer 
de lange termijnontwikkeling van de sexenverhoudingen in ogenschouw wordt 
genomen, ontstaat het volgende beeld. De demystificatie van de voortplanting 
door de medische wetenschap in de vorige eeuw, de introductie van anticoncep
tiva in deze eeuw, de gestage gelijkberechtiging van vrouwen op de terreinen 
van politiek en arbeid, de ideologie van sexegelijkheid en zelfbeschikking, en 
economische en sociaalculturele ontwikkelingen hebben vrouwen in beginsel 
de mogelijkheid geboden zich los te maken van huwelijk, moederschap, ver
wantschap en de verplichtende wederkerigheidsketen die daaraan inherent is. 
Naarmate vrouwen verder "bevrijd" raakten van het verplichtende netwerk 
van huwelijk, ouderschap en verwantschap, werden zij meer gebonden aan en 

19 Komter 1996:129 

93 



Wederkerigheid in de sfeer van de venvantschap 

afhankelijk van loonarbeid of uitkering.20 De levenssfeer van vrouwen is langs-
zaam maar zeker verschoven van réciproque naar mutuele betrekkingen, van 
de onbepaalde plichten van het verwantschapssysteem naar de bepaalde plich
ten van de loonarbeid. De plichten van de loonarbeid laten zich vooralsnog 
echter moeilijk in evenwicht brengen met de morele en onbepaalde plichten 
van de verwantschap. Deze frictie is het hedendaagse vrouwenprobleem bij uit
stek. Een frictie die niet zelden wordt opgelost door het geven van geschenken 
teneinde schuldgevoelens af te kopen.21 

In het gezin is mede ten gevolge van deze frictie een "onderhandelingshuis
houding" ontstaan. Deze term suggereert een gelijke onderhandelingspositie en 
een evenwicht van gelijkheid en wederkerigheid tussen mannen en vrouwen, 
die in de traditionele verhoudingen onbekend was. Het is echter de vraag of dat 
zo is. Binnen een wederkerigheidsbetrekking gaat het om alternerende ongelijk
heid.21 Een verhouding wordt als rechtvaardig ervaren wanneer in de loop van 
de tijd over en weer "verevend" wordt. Door de keten van geven, ontvangen en 
teruggeven staan partijen in wisselende posities van gerechtigd- en verschul-
digd-zijn tegenover elkaar. Juist deze wisseling van posities houdt de keten en 
daarmee de loyaliteit en cohesie in stand. 

In een onderhandelingshuishouding echter waarin partijen als gelijken tege
lijkertijd en gelijkelijk willen oversteken, vervangt het do ut öfe-dictaat van de 
markt de loyaliteit van de verwantschap. In termen van het beroemde onder
scheid van Hirschmann23 verlaat het gezin het loyaliteitssysteem en gaat het via 
een TOzce-model over naar het exzf-systeem van de markt. Ter oplossing van het 
conflict wordt de zorgarbeid uitbesteed aan derden, met wie men geen verwant
schappelijke, maar economische betrekkingen, geen réciproque maar mutuele 
betrekkingen onderhoudt. 

Vooral voor de socialisatie van kinderen zijn de gevolgen ingrijpend. De 
zorg en de prestaties die het kind ontvangt zijn niet meer ingebed in een reci-
prociteitsmoraal, maar worden als economische activiteiten tussen de ouders 
"verrekend", of als uitbestede prestaties met derden "afgerekend". Het streven 
van de overheid om de private zorgarbeid te commercialiseren in het kader van 
het werkgelegenheidsbeleid, bevordert dit proces van ont-symbolisering van de 
zorg die in een verwantschap over en weer wordt gegeven. Het wassen van een 
kind en het wassen van de vaat worden dientengevolge als equivalente presta-

20 Glendon 1983 
21 Caplow 1982; Cheal 1996 
22 Komter 1996b 
23 Hirschmann 1970 
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ties gezien.24 Het kind hoeft alleen maar te ontvangen, niet meer terug te geven 
of door te geven. Het wordt uit de wederkengheidsketen ontslagen, omdat wat 
het kind ontvangt ter plekke wordt afgerekend. Het kind wordt daardoor in 
economische ruilverhoudingen gesocialiseerd in plaats van in affectieve en soci
ale wederkerigheid. 

WEDERKERIGHEID BUITEN DE SFEER VAN DE 
VERWANTSCHAP 

Hoe zet de affectieve wederkerigheid die in de primaire levenssfeer van de ver
wantschap tot ontwikkeling komt, zich als sociale wederkerigheid voort in de 
secundaire levenssfeer van de buurt, het dorp, de stad en de natie? En kan socia
le wederkerigheid zich zelfs buiten min of meer homogene gemeenschappen 
voortzetten in een heterogene, internationale samenleving? Neemt het vermo
gen tot wederkerigheid af naarmate de sociale afstand groter wordt en de omge
ving heterogener? Of blijft wederkerigheid - in getransformeerde gedaantes -
haar sociaal integrerende rol vervullen, zoals bijvoorbeeld Durkheim, 
Lévi-Strauss en sociale ruiltheoretici beweren? 

Vragen als deze kunnen worden herleid tot de hoofdvraag van de sociologie: 
hoe is sociale orde mogelijk? Hoe kunnen zich uit verwantschappen nieuwe so
ciale groepen ontwikkelen, waaruit vervolgens complexe samenlevingen ont
staan? Waardoor worden deze samenlevingen bijeengehouden en waardoor val
len ze uiteen? Wat de antropologie en sociologie ook aan antwoorden bieden, 
de geschiedenis leert ons twee, tegenstrijdige, lessen. 

Enerzijds is er de historische ontwikkeling van toenemende interdependen
tie tussen verwantschappen, sociale groepen, naties, culturen en economische 
systemen.25 Vooral economische krachten, technologische ontwikkelingen en 
de zich differentiërende arbeidsdeling zijn de motor van toenemende homoge
nisering van de sociale orde. Na de ineenstorting van het communistische sys
teem in het Europese Oostblok, zien we dat deze homogenisering zelfs mondi
ale vormen aanneemt.26 Anderzijds laat de geschiedenis blijvende conflicten 
zien tussen sociale groepen, etniciteiten, regio's en naties. De etnische oorlog in 
het voormalig Joegoslavië is een recent voorbeeld van de hardnekkige heteroge
niteit van sociale ordes. Openlijke vreemdelingenhaat of indirecte uitsluitings-

24 Gorz 1988 
25 Braudel 1979; Castells en Hall 1994; Elias 1987 (1938); Wallerstein 1979 
26 Zie voor een beschrijving van dit door de informatietechnologie aan

gejaagde proces van mondiale economische herstructurering Pessers 1996, 
en de daarin aangehaalde literatuur. 

95 



Wederkerigheid buiten de sfeer van de venvantschap 

mechanismen in de multiculurele West-Europese landen zijn andere voorbeel
den. Deze sociale conflicten maken duidelijk dat tot op de dag van vandaag we
derkerige verhoudingen met mensen buiten de eigen groep - in de zin van een 
duurzaam intersubjectief evenwicht - slechts moeizaam tot stand komen. Cul
turele verschillen en identiteiten blijken krampachtig te worden bewaakt door 
een hoge graad van groepsidentificatie en sociale homogeniteit. Deze intensiteit 
van identificatie en homogeniteit bevordert weliswaar de wederkerigheid bin
nen de eigen groep, maar heeft tevens als effect dat andere groepen - met wie 
geen identificatie mogelijk is - worden uitgesloten. Het conflict tussen geldings
drang en erkenningdwang speelt zich immers niet alleen intrapsychisch en bin
nen sociale groepen, maar ook tussen sociale groepen af. In dit verband zijn de 
beroemde woorden van Lévi-Strauss relevant die hij uitsprak in een rede voor 
de Unesco, enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog: 

"L'humanité est constamment aux prises avec deux processus contradictoi
res dont l'un tend à instaurer l'unification, tandis que l'autre vise a main
tenir ou a rétablir la diversification. '^7 

De tegenstrijdige historische ontwikkelingen weerspiegelen zich in de socio
logische theorie. Vanouds wordt daarin de sociale orde benaderd vanuit twee 
verschillende modellen: het conflict- en het harmoniemodel. Deze twee model
len worden vaak herleid tot het - sociaalfilosofische - mensbeeld van respectie
velijk Hobbes en Rousseau.28 Waar Hobbes de strijd van allen tegen allen bena
drukt en de soevereiniteit van de staat inroept als noodzakelijk instituut om 
vrede te realiseren, daar benadrukt Rousseau de van oorsprong goede en empa-
thische natuur van mensen. Volgens Rousseau zijn de staat en de hiërarchisch 
ingerichte maatschappij juist obstakels voor spontane symphatie en coöperatie. 
Voor het onderzoek naar de kernaspecten van wederkerigheid in de sociale 
orde is dit onderscheid - als het al is vol te houden29 - niet goed bruikbaar. Het 
wederkerigheidsbegrip zoals dat tot nog toe is ontwikkeld, blijkt immers zowel 
"hobbesiaanse" als "rousseauiaanse" aspecten in zich te verenigen. Laat ik ter 
verduidelijking van deze bewering de conclusies uit de vorige hoofdstukken 
nog even in herinnering roepen. 

In Hoofdstuk I werd betoogd dat wederkerigheid de uitkomst is van het 
pre-oedipale conflict tussen geldingsdrang en erkenningdwang. Het kind leert 
te aanvaarden dat het alleen als subject kan worden erkend, indien het kind zelf 
de ander erkent. Deze erkenning is mogelijk dankzij herkenning in de ander 
van het eigene. Deze (h)erkenning tussen A en B loopt via een derde, bemidde-

27 Lévi-Strauss 1973:421 
28 Schuyt 1972;227-233; Wrong 1994:14-36 
29 Wrong (1994:94) spreekt van cliché dat maar half waar is. 
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lende instantie: de gedeelde symbolische orde. Maar niet alles kan in de symbo
lische orde worden uitgedrukt en dus (h)erkend worden. Als het onbewuste 
blijft de niet-socialiseerbare, intrapsychische "restpost" achter in het individu, 
en deze zal als zodanig het wederkerigheidsevenwicht permanent bedreigen. 

Wederkerigheid als bestaanswijze heeft cognitieve en morele implicaties. 
Wij leren ons cognitief in de ander te verplaatsen en ontwikkelen aan de hand 
daarvan een moraal van toenemende role-taking. Maar ook de sociale moraal 
staat onder permanente druk van het oorspronkelijke conflict tussen geldings
drang en erkenningsdwang, dat zich bij elke confrontatie met mensen en groe
pen buiten de eigen symbolische orde herhaalt. Pas na transformaties van de 
wederkerigheid kan dit conflict worden opgelost. 

Al bij al is wederkerigheid een duurzaam, intersubjectief evenwicht dat even 
krachtig én precair is als de psychologische, morele en sociale bestaanswijze van 
mensen. De liefde en de haat, de agressie en de barmhartigheid zijn verschillen
de uitkomsten van één en hetzelfde conflict tussen geldingsdrang en erken
ningsdwang. De uitkomst van dit conflict wordt mede bepaald in en door inter
ventie van een derde factor: de symbolische orde van de taal, de regels en de cul
tuur. Wederkerigheid is dus altijd een door een derde instantie bemiddelde ver
houding. 

Deze benadering van wederkerigheid sluit niet aan bij een sociaalfilosofisch 
conflictmodel à la Hobbes, noch bij een harmoniemodel à la Rousseau. Zij sluit 
ook niet aan bij een daar tussenin gelegen - op vertrouwen gebaseerd -coöpe
ratiemodel à la Locke.30 Deze drie sociaalfilosofische basismodellen veronder
stellen immers een bepaalde verhouding tussen individu en gemeenschap, ter
wijl in mijn opvatting van wederkerigheid individu en gemeenschap niet los 
van elkaar kunnen worden gedacht. Mensen bestaan primordiaal in en door de 
Ander en zijn dus "veroordeeld" tot wederkerigheid. Of zij ook werkelijk tot 
wederkerige verhoudingen in staat zijn - of zij dus à la de natuurstaat van Hob
bes of à la de natuurstaat van Rousseau samenleven - hangt mede af van de wijze 
waarop de symbolische orde als gemeenschappelijk betekenissysteem bemid
delt in het oerconflict tussen geldingsdrang en erkenningsdwang. 

In het verwantschapssysteem bestaat deze bemiddelende instantie vooral uit 
de identificatie met famihegelijkemssen, familietaal, familiegeschiedenis, fami-
liegewoonten en familiegebruiken. De giftwederkerigheid van de verwant
schap heeft een sterke, op intersubjectiviteit en vertrouwen gebaseerde, morele 
lading. De plichten die worden nagekomen zijn onbepaald naar kwantiteit en 
kwaliteit. De wederkerigheidsverhouding wordt niet beheerst door de do ut 
<;/es-regel, maar door de regel do quia mihi datum est. 

30 Waarvoor Schuyt (1972:228-229) in zijn proefschrift koos. 
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Ook buiten de sfeer van de familiale verwantschap treffen we de moraal van 
de gift aan. We spreken dan van solidariteit. Solidariteit is een nauwelijks gespe
cificeerd begrip. Het verwijst in algemene zin naar loyaliteit, saamhorigheid en 
sympathie. Solidariteit komt als begrip en verschijnsel scherper in beeld wan
neer het vanuit het perspectief van wederkerigheid wordt benaderd. Vanuit dat 
perspectief wordt bij voorbeeld Ungers31 definitie van solidariteit als de social 
face of love opmerkelijk toepasselijk. Zijn definitie bevat niet alleen de transfor
matie van liefde in solidariteit, van affectieve wederkerigheid in sociale weder
kerigheid, maar verwijst - blijkens Ungers nadere toelichting - tevens naar de 
verhouding tussen een rechtvaardigheidsethiek en een zorgethiek die in het eer
ste hoofdstuk werd besproken. 

"Solidarity is the social face of love; it is concern with another as a person 
rather than just respect for him as a hearer of formally equal rights and du
ties or admiration for his gifts and achievements. (....) Solidarity does not 
differ in kind from love; it is merely love struggling to move beyond the 
circle of intimacy. (....) The ideal of solidarity implies that one is never per
mitted to take advantage of his legal rights so as to pursue his own ends wit
hout regards to the effects he may have on others. A nd this ideal holds that 
the overriding collective interest is the interest in maintaning a system of 
social relations in which men are bound to act, if not compassionately, at 
least as if they had compassion for each other. "32 

Hoe gaat nu de affectieve wederkerigheid van de familiale verwantschap 
over in sociale wederkerigheid of solidariteit? Onder invloed van welke symbo
lische systemen krijgt love een social face} 

3-1 Wederkerigheid in de Gemeinschaft en Gesellschaft 

Vanuit de eerste sociale eenheid - de verwantschap - gaan mensen associaties aan 
met andere groepen. Naar algemeen in de antropologie en sociologie wordt 
aangenomen komen deze associaties tot stand door ruilhandelingen. Het geven 
van geschenken functioneert niet zelden als een openingsbod, dat wordt geac
cepteerd dankzij de universeel geldende symbolische betekenis van de gift. Aan 
de vreemdeling wordt bij wijze van geschenk gastvrijheid betoond, aan han
delsmissies gaan geschenkrituelen vooraf. De geschenkenruil schept een kli
maat van respect, vertrouwen en onderlinge verplichtingen, waarin vervolgens 
eventuele economische betrekkingen kunnen gedijen. De mutualiteit wordt als 
het ware op voorhand ingebed in reciprociteit. 

31 Unger 1976 
32 Unger 1976:206-209 
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Het verplichtende karakter van de geschenkenruil wordt - zoals we in het 
vorige hoofdstuk zagen - veroorzaakt doordat in het geschenk de persoon 
wordt meegegeven. Jegens deze persoon voelt de ontvanger zich gebonden. Een 
zelfbinding die te gelegener tijd in een tegengift zal resulteren en in de tussentijd 
de ontvanger in een afhankelijkheids- en schuldpositie brengt. Zodra het ge
schenk met een equivalent wordt geretourneerd, wisselen gever en ontvanger 
van positie. Deze alternermg van posities in een duurzame vertrouwensverhou-
ding, is een wezenskenmerk van sociale wederkerigheid. Bij een intensieve en 
langdurige interactie zullen partijen zich overigens nauwelijks meer eikaars cre
diteur en debiteur voelen. Er wordt gegeven naar behoefte, in het vertrouwen 
dat ook naar behoefte zal worden ontvangen. 

Zo gaat het althans in een ideale situatie van sociale wederkerigheid. De we
derkerigheid tussen de leden van de sociale groep verschilt nauwelijks van de 
giftwederkerigheid in de verwantschap. De sociale solidariteit is optimaal en lo
kaal bepaald. De anarchistische theoreticus Kropotkin33 baseerde op dit ideaal
beeld van sociale interactie zijn evolutietheorie van mutual aid. Hij ontwaarde 
deze sociale giftwederkerigheid in stamgemeenschappen, in de Middeleeuwse 
gilden en in negentiende eeuwse vakverenigingen en coöperaties. Een soortge
lijk ideaalbeeld van sociale wederkerigheid treffen we aan in Tönnies bekende 
begrip Gemeinschaft. Een Gemeinschaft is een homogene groep met een ge
meenschappelijke taal, religie, geschiedenis en een sterk gevoel van saamhorig
heid. Vreugde en verdriet worden gemeenschappelijk gedeeld. Goederen en 
voedsel worden als vanzelfsprekend naar behoefte verdeeld. Ook Cooley's34 

begrip primary group dekt een vergelijkbare lading. Primary groups zijn kleine 
gemeenschappen met face to face relaties, waarin de individuele identiteit ge
deeltelijk samenvalt met de groepsidentiteit. Voorts is daar nog het begrip 
Communal Sharing, als een van de vier elementaire vormen van het sociale le
ven die Fiske35 onderscheidt. Deze vormen van sociale wederkerigheid en soli
dariteit staan de communitaristen waarschijnlijk voor ogen wanneer zij over 
gemeenschapswaarden spreken. 

Maar het is de vraag of het Gemeinschafts-begnp van Tönnies en de verschil
lende varianten daarop wel de juiste referenties zijn voor optimale wederkerig-
heidsverhoudingen.36 Net zoals de verwantschap, laat ook de homogene sociale 

33 Kropotkin 1972 (1902) 
34 Zie Fiske 1991:84 voor een uiteenzetting van Cooley's primary group-con

cept. 
35 Fiske 1991 
36 Zie bij voorbeeld voor een kritiek op de wijze waarop in het communita-

risme de gemeenschap wordt voorgesteld: Philips 1993. 
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groep in de praktijk vaak een ander beeld zien dan dat van reciprociteit en soli
dariteit. Mauss beschreef al hoe in en tussen primitieve stammen geschenkritue
len worden gebruikt als instrument tot intimidatie, macht en overheersing. Hij 
die meer geeft dan de ontvanger kan teruggeven, brengt de ander in een blijven
de afhankelijkheidspositie. Geschenken kunnen weliswaar als openingscere
monie dienen voor langdurige zakelijke transacties, maar zij kunnen ook wor
den ingezet om mensen moreel tot (economische) transacties te dwingen.37 We
derkerigheid kan immers naar twee kanten worden aangewend. In de verwant
schap overheerst de retrospectieve wederkerigheid. Er wordt gegeven omdat 
reeds ontvangen was (do quia mihi datum est). Dankbaarheid om verkregen 
voordelen, zorg en steun is een reden om terug te geven. Buiten de verwant
schap is vaak sprake van prospectieve wederkerigheid. Een gift kan strategisch 
worden ingezet om een ander aan zich te binden (do ut des). Het gaat dan niet -
in de terminologie van Köndgen38 - om Selbstbindung, maar om Fremdbindung. 

Niet alleen in primitieve stammen, ook in de agrarische gemeenschappen 
zoals die tot ver in deze eeuw bestonden - en waarop Tönnies zijn tegenstelling 
tussen Gemeinschaft en Gesellschaft baseerde - beantwoordde wederkerigheid 
lang niet altijd aan een ideale gift-wederkerigheid. Kruyt39 geeft een overzicht 
van historische bronnen. Daaruit blijkt dat de onderlinge hulpvaardigheid in 
agrarische gemeenschappen zeer groot is. Bij nacht en ontij staat men voor el
kaar klaar en de hulp wordt zonder berekening, gevraagd en ongevraagd, gege
ven. Dankbaarheid wordt niet geuit, noch verwacht. Ook de gastvrijheid is 
groot en vanzelfsprekend. Daar staat echter tegenover dat de gastvrijheid aan 
grenzen is gebonden. De gast die niet de handen uit de mouwen steekt, wordt 
niet gewaardeerd. Na elke bewezen burendienst moet de beloning, in de vorm 
van alcohol, gegeven en aanvaard worden. Ook binnen hechte gemeenschap
pen blijkt de mutualiteitsmoraal zich krachtig te manifesteren. Wanneer er niet 
gul wordt geschonken, verliest men aan reputatie. Degene die zijn burenplich-
ten niet kent of er zich aan onttrekt, wordt buiten de gemeenschap gesloten. 
Bovendien blijkt "het bezitsinstinct het radicaal van de gemeenschapszin te 
winnen".40 Vooral geschillen over het bezit van land kunnen oorzaak zijn van 
jarenlange vetes en familieruzies. Het boerenleven is vaak nuchter, utilistisch 
en hard, schrijft Kruyt. Voor empathie en de uiting van gevoelens is daarin niet 
zoveel plaats. Wie wel zijn gevoelens uit, wordt vaak belachelijk gemaakt. 
Kruyt citeert de Duitse socioloog Koch: 

37 Komter 1996, 1997 
38 Köndgen 1981:245 
39 Kruyt 1968:188 
40 Kruyt 1968:189 
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"Unter dem Druck des engen Zusammenlebens mit den Nachbarn hat der 
Bauer gelernt zu schweigen. Er hat es gelernt, in Meinung und Haltung 
auch dort der Dorfgemeinschaft sich zu fügen, wo seine tiefsten persön
lichen Überzeugungen im stillen ganz andere Wege gehen. " En Kruyt 
concludeert mét Nietzsche: "Gemeinschaft macht gemein. " 

De kenmerken die Tönnies aan de gemeenschap toedicht - Seelengemein
schaft, afwezigheid van do ut t/es-verkeer, en offervaardigheid - worden para-
doxalerwijze, zo stelt Kruyt, niet in de gemeenschap gevonden, maar in het ge
zin zoals dat in de door Tönnies zo gekritiseerde Gesellschaft voorkomt, 

"al weten wij heel goed dat dat lang niet altijd de werkelijkheid is van elk 
gezin. Wel mogen wij zeggen, dunkt me, dat de echte diepere, intieme See
lengemeinschaft, de geestelijke vriendschap of de door Vondel bezongen 
huwelijkskameraadschap, persoonlijkheidsvorming vereist en dat deze be
lemmerd werd in het traditionele conformistische Zeitalter der Gemein
schaft en bevorderd door de cultuur van het Zeitalter der Gesellschaft. "41 

Alvorens de wederkerigheid in de Gesellschaft te bespreken, roep ik hier - ter 
bevestiging van Kruyt - het stadiummodel van Kohlberg, dat in Hoofdstuk I 
werd behandeld, nog even in herinnering. De wederkerigheid in de gemeen
schap is de wederkerigheid van het conventionele niveau en met name die van 
stadium IV. De normen van de gemeenschap bepalen de onderlinge betrekking
en. De mensen herkennen elkaar als leden van de gemeenschap en zijn bereid de 
ander te erkennen voorzover die ander de normen van de gemeenschap naleeft. 
Voor wederkerigheid op basis van individuele erkenning - en voor een suum 
cuique-movxA - is nog weinig ruimte. Daartoe zijn een aantal transformaties van 
de sociale wederkerigheid nodig, zowel op het cognitieve en morele, als op het 
sociale en juridische niveau, zoals Kohlberg heeft laten zien. 

Naarmate door toenemende arbeidsdeling de sociale interacties complexer 
worden, meer partijen en sociale groepen gaan omvatten, naarmate de gemeen
schap onpersoonlijker en heterogener wordt, komt de sociale wederkerigheid 
in beginsel onder druk te staan. Een zich aldus ontwikkelende gemeenschap 
wordt niet langer gekenmerkt door - voor de sociale wederkerigheid zo bevor
derlijke -face to /âce-relaties, maar door geïnstitutionaliseerde interacties. In de 
terminologie van Lévi-Strauss gaat het hier om de ontwikkeling van directe we
derkerigheid naar indirecte (gegeneraliseerde) wederkerigheid. A en B onder
houden geen directe relaties met elkaar maar zijn via de prestaties van vele ande
ren met elkaar verbonden. Hier is een duidelijke parallel zichtbaar met Durk-
heims onderscheid tussen mechanische en organische solidariteit. Toch is 

41 Kruyt 1968:193 
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Lévi-Strauss42 minder optimistisch dan Durkheim over de mogelijkheid van so
lidariteit in uitgebreide interactieketens. Wederkerigheid - als een duurzame in
tersubjectieve evenwichtssituatie - functioneert volgens Lévi-Strauss het beste 
bij sociale gelijkheid. Zolang dat wat gegeven wordt ook kan worden terugge
geven, hebben afhankelijkheid en uitbuiting minder kans. 

Functioneert wederkerigheid dus optimaal onder condities van sociale ge
lijkheid, indirecte wederkerigheid kan - aldus Lévi-Strauss - als bron voor socia
le ongelijkheid gaan functioneren. Binnen de lange interactieketens gaan perso
nen of groepen allianties aan, sommigen gaan speculeren, anderen verbreken de 
wederkerigheidsketen door een free rider-gedrag. In de context van anonieme 
interdependenties kan de geldingsdrang onbeteugeld worden uitgeleefd. Men 
wordt niet meer ingetoomd door de noodzaak de belangen van de ander te er
kennen. 

Lévi-Strauss mag theoretisch gelijk hebben, de praktijk leert anders. In de 
Gesellschaft associeert het individu zich met verschillende sociale groepen, die 
elk slechts een deel van zijn leven raken en bepalen. Mét de gemeenschap raakt 
ook het sociale Mij gefragmenteerd. Waar het individu ten opzichte van de ene 
groep een vreemde is, is het ten opzichte van een andere groep een verwant. 
Het zijn van een vreemde en het zijn van een verwant worden relatieve erva
ringen. De bemiddelende instituties van het maatschappelijk middenveld spe
len hierbij een belangrijke rol. Onderwijsinstellingen, kerkgenootschappen, 
sportverenigingen, vakbonden, beroepsverenigingen etc. genereren hun eigen 
morele en sociale betekenissystemen. Via deze betekenissystemen worden de 
leden verwanten die elkaar als medelid herkennen en erkennen. Zoals het gezin 
de bron is van affectieve wederkerigheid, zo is dit maatschappelijk middenveld 
van sociale instituties de bron van sociale wederkerigheid. Dat neemt echter 
niet weg dat in een Gesellschaft de onpersoonlijke interacties toenemen. In place 
of the insider and the stranger, schrijft Unger, there emerges the abstract other to 
whom one shows neither love nor hatred.^ 

Kan er ook tussen deze vreemden, deze abstract others, solidariteit ontstaan? 
Met andere woorden, kan ook buiten het maatschappelijk middenveld solidari
teit worden georganiseerd, en zo ja hoe? Een eenvoudig antwoord is niet te ge
ven. De instituties die - buiten het maatschappelijk middenveld - voor een be
middelende functie in aanmerking komen zijn óf ongrijpbaar, óf zo grootscha
lig en complex dat zij zowel wederkerigheid-bevorderende als wederkerig-
heid-vernietigende processen genereren. Het nationalisme is een voorbeeld van 
zo'n ongrijpbare institutie. De markt, de staat en het recht zijn voorbeelden 

42 Lévi-Strauss 1969:306 
43 Unger 1976:144 
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van dergelijke grootschalige en complexe instituties. Willen we in meer speci
fieke zin bepalen hoe deze instituties wederkerigheid bevorderen of vernieti
gen, dan moeten deze instituties nader worden bekeken.44 In dit hoofdstuk 
worden achtereenvolgens het nationalisme, de markt en de verzorgingsstaat be
sproken. In de twee laatste hoofdstukken van dit boek komen de rechtsstaat en 
het recht aan de orde. Overigens ben ik me er van bewust dat een afzonderlijke 
bespreking van deze instituties de werkelijkheid geweld aandoet. Zij zijn im
mers zozeer van elkaar doordrongen dat zij nauwelijks als afzonderlijk aan
dachtsveld geanalyseerd kunnen worden. Desondanks zijn deze instituties con
ceptueel wél van elkaar te onderscheiden naar de aard van de invloed die zij op 
het wederkerigheidsmechanisme uitoefenen. En slechts om die specifieke in
vloed gaat het mij hier. 

4 WEDERKERIGHEID EN NATIONALISME 

Het nationalisme als collectief saamhorigheidsgevoel en collectief bewustzijn 
laat zich moeilijk rijmen met een hoog geïndividualiseerde Gesellschaft. Het na
tionalisme mist het reële, geïnstitutionaliseerde karakter dat de staat, de markt 
en het recht hebben. Als een ongrijpbaar restant van de pre-moderne en hechte 
symbolische orde zweeft het nationalisme boven de pluralistische samenleving
en van de Moderniteit en post-Moderniteit en verschaft het aan de individuele 
leden daarvan een bepaalde identiteit. Als zodanig oefent het nationalisme in
vloed uit op" de samenleving en op de mate van sociale cohesie en solidariteit 
daarin. Maar welke invloed precies, is moeilijk te traceren. Wrongs onder
scheid tussen het concrete etnisch nationalisme en het abstracte burgerlijk nati
onalisme brengt verheldering, en maakt bovendien het verband duidelijk tus
sen nationalisme en solidariteit in de Gemeinschaft en in de Gesellschaft. 

44 We raken hier aan de "koloniseringsthese" van Habermas die - in een veel 
breder kader - de spanningsverhouding tussen de communicatieve ratio
naliteit van de leefwereld en de strategische rationaliteit van de systeem
wereld analyseert {Theorie des kommunikativen Handelens, 1981; Fakti-
zitàt und Geltung, 1992). Het zou voor de hand liggen om voor de analyse 
van de werking van het wederkerigheidsbeginsel in de systeemwereld ook 
gebruik te maken van het rijke werk van Habermas. Toch heb ik van die 
opgave afgezien. Het gaat mij in deze studie slechts om de grondstructuur 
van wederkerigheid in de verschillende levenssferen, niet om de vele con
figuraties waarin wederkerigheid per sfeer kan verschijnen. Zie onder 
meer M. Hildebrandt (1997:81-104) die het wederkerigheidsbegrip expli
ciet in verband brengt met Habermas' theorie van het communicatieve 
handelen. 
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4.1 Etnisch nationalisme 

Sinds het etnisch nationalisme na de Koude Oorlog opnieuw is losgebarsten, is 
nationalisme onderwerp van uitgebreide beschouwingen geworden. Slechts 
weinig politieke theoretici kunnen begrip opbrengen voor nationalisme, 
schrijft Ignatieff: "Voor de meeste liberale denkers is nationalistisch gevoel tot 
chauvinisme gedeformeerde vaderlandsliefde, terwijl het voor marxisten tot triba
lisme gedeformeerde solidariteit is".*5 Een opmerkelijke uitzondering, aldus Igna
tieff, is Isaiah Berlin. Berlin stond althans positief tegenover de antropologische 
visie dat mensen behoefte hebben aan een plaats waar zij worden begrepen, niet 
door wat zij zeggen, maar door wat zij zijn. Natie-staten zouden aan die behoef
te tegemoetkomen en daaraan hun bestaansrecht ontlenen. Bovendien begin
nen volgens Berlin alle vormen van nationalisme met een wond, veroorzaakt 
door geweld en onderdrukking. Van die wond wordt vervolgens een mythe ge
maakt. Maar het openhouden van de wond is niet voldoende om het nationalis
me levend te houden. Het nationalisme moet, aldus Berlin, ook een positief en 
mobiliserend toekomstbeeld geven. 

Berlin heeft uiteraard gelijk waar hij stelt dat mensen een identiteit nodig 
hebben. Zonder identiteit is er geen verschil en dus ook geen intersubjectiviteit 
en wederkerigheid mogelijk, zo werd in Hoofdstuk I gesteld. Maar in het speci
fieke kader van het nationalisme geeft de recente geschiedenis weinig voedsel 
aan Berlins positieve waardering van een etnisch-nationalistische identiteit. De 
wederkerigheid mag dan binnen de etnische natie tot grote solidariteit leiden, 
buiten de natiegrens lijkt het vermogen tot wederkerigheid als sneeuw voor de 
zon te verdwijnen en herleeft het oerconflict tussen geldingsdrang en erken-
ningsdwang. 

In dit verband viel mij, temidden van de vele beschouwingen over het et
nisch nationalisme in voormalig Joegoslavië, een artikel op van de ethnoloog 
en culturele antropoloog Colovic.46 Reeds in de openingszinnen van dat artikel 
over het Servisch nationalisme komt het verschijnsel van de wederkerigheid 
aan de orde, en wel in alle facetten die tot nu toe in dit boek de revue zijn gepas
seerd, inclusief de hierboven weergegeven, discutabele visie van Berlin. 

Excursie: Servisch nationalisme 
Colovic schrijft: 

"Wenn nicht alles täuscht, dann gab es nur einen Mythos, von dem die 
symbolische Kommunikation der Serben im Krieg 1991-1995 beherrscht 
war: den Mythos nationaler Identität. Er setzt sich zusammen aus Bildern 

45 Ignatieff 1997:109 
46 Colovic 1998 
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und Geschichten über die imaginäre etnonationale Gemeinschaft der Ser
ben und mündet in dem Aufruf: 'Seien wir das, was wir sind !' Diese 
'natürliche'Identität unterstellt aber, dass alle Beziehungen unter den Ser
ben wie Verwandtschaftsverhältnisse geformt sind. Dagegen werden die 
Beziehungen zu anderen Nationen nach biokulturellen Unterschieden re
guliert, und zwar im Namen eines zweifachen Rechts: des Rechts auf 
Unterschied und des Rechts auf nationale Selbstbestimmung. Insgeheim 
bindet sich diese mythische Identitätsrhetorik damit an den Krieg. Denn 
nach ihrem Verständnis werden nationale Unterschiede vor allem durch 
Kampf hergestellt. So legitimiert der serbische Mythos den Krieg als Kampf 
für die von Gott und Natur gegebene serbische Nation. 

Het Servische nationalisme is gebaseerd op een symbolische orde die haar 
oorsprong vindt in een eeuwenoude wond en in een "heilige geschiedenis". 
Deze geschiedenis vangt in 1389 aan bij de slag op het Merelveld in Kosovo te
gen de Turken. Deze veldslag, die door de Serven werd verloren, leeft mythisch 
voort als een offer en een gift van mensenlevens aan een ondankbaar Europa, 
dat niet beseft dat het dankzij Servisch heldendom aan een Turkse invasie is 
ontsnapt. Door middel van identificatie met een uit mythen, beelden en epen 
bestaande symbolische orde - die door opvoeding, school en media - wordt uit
gedragen, hebben de Serviërs een identiteit van heroïsche krijgshaftigheid ont
wikkeld. Naar hun eigen gevoelen steken de overige Balkanvolken daarbij 
zwak en decadent af. O p grond van deze vermeende verschillen willen - aldus 
Colovic - de Serviërs hun identiteit, cultuur en geschiedenis erkend zien. Deze 
geldingsdrang wordt mede versterkt door het idee dat de offers die de Serviërs 
aan Europa hebben gebracht nooit in dankbaarheid zijn ontvangen en in de 
vorm van erkenning zijn teruggegeven. Er is, met andere woorden, tussen de 
Serviërs en overige Balkanvolkeren geen wederkerige verhouding tot stand ge
komen en dus ook geen gedeelde symbolische orde die duurzame, op vertrou
wen gebaseerde betrekkingen mogelijk maakt. De Serviërs zijn ook mede daar
om gevangen gebleven in hun eigen mythische identiteit, van waaruit herken
ning van anderen niet mogelijk is. In deze context eisen de Serviërs - overeen
komstig de uitdrukking van Berlin - dat zij "willen zijn, wie zij zijn". Vanuit de
zelfde mythische identiteit menen de Serviërs dat alleen door strijd en oorlog 
het recht op onderscheid en zelfbeschikking te realiseren is. 

Het bestaan van de Serviërs wordt gekenmerkt door geldingsdrang jegens de 
onherkenbare anderen, die niet gemitigeerd wordt door erkenningsdwang. 

Het Servisch nationalisme toont aan hoe zeer sterke groepsidentificatie en 
onderlinge solidariteit anderen uitsluiten en wederkerige betrekkingen buiten 
de eigen groep verhinderen. De publieke moraal krijgt geen kans zich door 
middel van rolovername te ontwikkelen tot een hoger niveau waarop ook an
deren in de eigen symbolische orde kunnen worden opgenomen. Het resultaat 
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is het tegendeel van wederkerigheid: tussen vreemden komt geen solidariteit 
tot stand, maar vijandigheid, haat, wraak en oorlog. 

4.2 Burgerlijk nationalisme 

Het nationalisme kan alleen als een bron van solidariteit tussen vreemden wor
den opgevat, wanneer we in navolging van Wrong47 een onderscheid maken 
tussen etnisch en burgerlijk nationalisme. Etnisch nationalisme is gebaseerd op 
een mythische bloedband, op taal, godsdienst, geschiedenis en een gemeen
schappelijke vijand. Burgerlijk nationalisme daarentegen is gebaseerd op een ge
meenschappelijk territorium, politieke instituties en een grondwet.48 De sym
bolische orde van het burgerlijk nationalisme bevat abstractere normen dan die 
van het etnisch nationalisme, zoals democratische instituties, politiek burger
schap, tolerantie en rechtsbeginselen. Deze abstracte normen leiden vaak een 
moeizamer bestaan dan de warme wij-gevoelens, schrijft Schuyt49, maar zij ma
ken wel sociale cohesie mogelijk tussen uiteenlopende sociale groepen. Het 
recht speelt hier zijn sociaal integrerende rol op een haast magische wijze, die 
door Cotterrell50 mooi wordt beschreven in een passage waarin hij Thurman 
Arnold, een Amerkaanse rechtgeleerde uit de jaren derig aanhaalt: 

"According to A molds analysis it is through the art of law - its mystificato-
ry brilliance - that abstract ideals are manipulated to disguise the impossi
bility of realising them in practice. Thus the law proclaims symbols so 
vague or all-embracing that most members of society can accept and sup
port them in some interpretation. Law holds up its mutually contradicto
ry ideal like a beacon around wich otherwise divided elements in society 
rally. And therein lies the greatness of law. It preserves the appearance of 
unity while tolerating and enforcing ideals which run in all sorts of oppo
sing directions. It fulfils its functions best when it represents the maximum 
of competing symbols'. " 

Het is juist deze combinatie van de abstracte en rationele beginselen die 
Schuyt noemt enerzijds, en de door Arnold geconstateerde mystificatory brilli
ance anderzijds, die het recht tot een symbolische orde51 maakt via welke de we-

47 Wrong 1994:238 
48 Wrong haalt hier onder anderen Hannah Arendt aan die in The Origins of 

Totalitarianism (1951) een soortgelijk onderscheid maakte. 
49 Schuyt 1997:23 
50 Cotterrell 1992:103 
51 De vraag of het moderne recht moet worden opgevat als een symbolische 

orde of als een symbolisch systeem, alsmede de vraag naar het verschil 
tussen beide, komt in Hoofdstuk IV aan de orde. 
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derkerigheid van de homogene sociale groep zich kan transformeren tot weder
kerigheid in een heterogene samenleving. Dwingende face to face-re\z.ues wor
den opgevolgd door minder dwingende sociale relaties waarin mensen bereid 
zijn elkaar te (h)erkennen als leden van een volgens bepaalde idealen en princi
pes ingerichte - burgerlijk nationalistische - samenleving. In de sociologie 
spreekt men hier van "de kracht van zwakke bindingen".52 

In liberale, democratische naties met een traditie van actieve politieke en so
ciale participatie van burgers53 zien we inderdaad hoe buiten de sociale ver
wantschap wederkerigheid wordt getransformeerd. In plaats van duurzame in
tersubjectieve (face to face) evenwichtsverhoudingen ontstaan er evenwichtsver-
houdingen die zijn gebaseerd op het vertrouwen dat de maatschappelijke insti
tuties de abstracte normen ten behoeve van alle individuele leden van de samen
leving zullen naleven. Deze transformatie kan wellicht het beste aan de hand 
van een historisch voorbeeld worden verduidelijkt. De door De Swaan54 be
schreven geschiedenis van de arbeidersonderlinges leent zich daar uitstekend 
voor. Hij laat zien hoe vanuit solidaire gemeenschapsverhoudingen zich een na
tionaal burgerlijk bewustzijn ontwikkelde dat ook - op vertrouwen gebaseerde 
- solidariteit tussen vreemden mogelijk maakte. 

Excursie: de arbeidersonderlinges en de transformatie van wederkerigheid 
Aan het begin van de industriële revolutie ontwikkelde zich een vorm van on
derlinge bijstand tussen arbeiders die vanuit het platteland naar de steden waren 
getrokken. In de stad viel de solidariteit van de verwantschap en nabuurschap 
weg. De arbeiders konden slechts rekenen op de steun van een verwant of buur
man uit hetzelfde geboortedorp of van collega-ambachtslieden. Al vrij snel ont
stonden Friendly Societies, Krankenkassen en Sociétés de secours mutuel voor on
derlinge steun bij ziekte, werkloosheid en begrafeniskosten, vaak van vroeg ge
storven kinderen. Elke week stortten de arbeiders daartoe van hun karige loon 
een paar centen in de gemeenschappelijke kas. Er werd gegeven in het vertrou
wen dat in geval van nood zou worden teruggegeven. Dat vertrouwen werd 

52 Granovetter 1973 
53 Putnam 1993 
54 De Swaan 1989:150-157. Het ligt op het eerste gezicht niet voor de hand 

om juist aan Zorg en de staat een voorbeeld van sociale wederkerigheid te 
ontlenen. De Swaan hanteert in deze studie immers een economistisch 
analysemodel van sociale actie met het daarbij behorende utilistische en 
hobbesiaanse mensbeeld. Zie voor kritiek daarop de bespreking door 
Schuyt (1991:111-124). Desondanks ontkomt ook De Swaan er niet aan 
reciprociteits-aspecten te onderscheiden in de ontwikkeling van de arbei
dersonderlinges. 
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versterkt door de persoonlijke betrekkingen die binnen de onderlinges tot 
stand kwamen. De leden kwamen regelmatig bij elkaar, niet alleen om wanbe
talers publiekelijk aan de kaak te stellen, maar ook om samen te praten, te drin
ken en te roken. Gevoed door een saamhorigheidsgevoel steunden de leden el
kaar in moeilijke tijden, in ruzies met bazen en huiseigenaren, bij geboorte en 
dood. Aanvankelijk bestonden de leden van de onderlinges uit mensen die het
zelfde beroep uitoefenden, in dezelfde wijk woonden of uit dezelfde geboorte
streek afkomstig waren. Identificatie met gelijkenissen was dus de belangrijkste 
bemiddelende factor in de sociale wederkerigheid. In die zin leken de onder
linges nog op de oude verwantschappen met hun mechanische solidariteit. 

Maar hun homogeniteit bracht ook gevaren met zich mee, schrijft De 
Swaan. Arbeiders in dezelfde branche liepen dezelfde beroepsrisico's. Als be
woners van dezelfde wijk stonden zij aan dezelfde besmettingen bloot. En als 
leeftijdsgenoten werden zij tegelijkertijd oud. De fondsen wilden echter geen 
hogere premies aan ouderen vragen, noch jongere leden lokken met lagere pre
mies, omdat dit hen onrechtvaardig toescheen. Een ander gevaar was dat de ho
mogene onderlinges de neiging hadden degenen met een andere levensstijl, her
komst of beroep als een verhoogde risicofactor uit te sluiten. De nette werklie
den wilden "het lage en gemene volk" niet in hun midden hebben. 

"De sociale homogeniteit die had geleid tot de onderlinge solidariteit der 
leden veroorzaakte ook een concentratie van risico's, en vroeger of later 
een opeenstapeling van aanspraken die het fonds tot bankroet zou kunnen 
brengen. Slechts een spreiding van risico's kon zo'n mislukking voorko
men, maar daarvoor was een heterogeen lidmaatschap nodig", 

concludeert De Swaan. 
Dat heterogene lidmaatschap kwam er tenslotte ook, maar pas nadat de con

crete normen van de homogene groep waren vervangen door rationele en ab
stracte normen, waardoor de kring van verzekerden zich kon uitbreiden. De 
Swaan beschrijft hoe rond de eeuwwisseling de dynamiek van een nationale 
economie en nationale staat ging interfereren met de werking van de autono
me, kleinschalige fondsen. Commerciële verzekeraars kwamen opzetten en 
bouwden een expertise op waarin het publiek vertrouwen kreeg. De arbeiders-
onderlinges zagen zich uit de markt geprijsd en voelden zich uiteindelijk ge
dwongen zich aan staatstoezicht en staatsbemoeiing te onderwerpen. Professio
nalisering, wettelijke regulering en bureaucratisering vervingen de oorspron
kelijke loyaliteit en persoonlijke dienstverlening tussen de kameraden. Per
soonlijke betrekkingen waren niet langer bepalend voor toetreding tot de ver
zekering of voor een uitkering. Alle leden werden als anonimi aan elkaar gelijk. 
De sociale wederkerigheid was onder invloed van de abstracte normen van 
markt, staat en recht louter rationeel geworden. 
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Deze transformatie in rationele wederkerigheid beantwoordt overigens nog 
steeds aan de criteria voor wederkerigheid, zoals die tot nog toe in deze studie 
werden ontwikkeld. Tussen mensen die geen face to face-relaties onderhouden 
en slechts door lange interdependentieketens met elkaar zijn verbonden, wor
den toch onbepaalde plichten nagekomen in het kader van een duurzaam, op 
vertrouwen gebaseerd, evenwicht. De noden en behoeften die ontstaan wan
neer mensen in onvoorziene omstandigheden als werkloosheid en ziekte te
rechtkomen, worden gelenigd door de collectiviteit. De leden van de verzeke
ring kunnen zich kennelijk in eikaars lot herkennen - ondanks de sociale en 
ruimtelijke afstand tussen hen - en zijn daarom bereid onbepaalde plichten je
gens elkaar na te komen. Zonder het begrip wederkerigheid te noemen, be
schrijft De Swaan treffend hoe in de rationele of cognitieve wederkerigheid het 
morele element bewaard blijft: 

"Het besef van de steeds verderreiken.de en hechtere interdependentieke
tens, gecombineerd met een bereidheid bij te dragen aan de remedies tegen 
de tegenslagen en tekorten die anderen treffen, kan 'sociaal bewustzijn' 
worden genoemd. Het is op de eerste plaats een cognitieve toestand. Het 
impliceert een begrip van verre sociale gevolgen op lange termijn. Het 
houdt ook een gevoel van gegeneraliseerde verantwoordelijkheid in, en de 
term heeft daarom tevens betrekking op een morele stellingname. "55 

De Swaan wijst er terecht op dat dit "sociaal bewustzijn" niet moet worden 
geringschat omdat het abstract is en niet tot rechtstreekse, persoonlijke solida
riteit verplicht. Het sociaal bewustzijn impliceert immers legitimering van on
der meer een aanzienlijke belastingdruk en inkomensherverdeling. 

5 WEDERKERIGHEID EN DE MARKT 

De "markt" zou - aldus een veelgehoorde opvatting - menselijke bindingen en 
oyaliteiten vernietigen. Deze mening is in haar algemeenheid onjuist. De 

markt als een plaats waar mensen elkaar ontmoeten om handel te drijven, is een 
instituut dat zo oud is als de beschaafde wereld.56 Als zodanig heeft de markt 
bijgedragen aan sociale integratie en ontwikkeling. De interdependentieketens 
en de sociale wederkerigheid die hierboven ter sprake kwamen, zijn mede door 
de markt en de handel bevorderd. Handelaren zoeken nieuwe afzetgebieden. 
Zij komen daardoor in contact met vreemden, met andere groepen en culturen. 
Willen zij daarmee handel drijven, dan zal er vertrouwen moeten worden ge
wekt. Dat vertrouwen wordt alleen bereikt indien men zich weet te verplaatsen 

55 De Swaan 1988:258 
56 Polanyi 1944,1977; Braudel 1977 
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in de cultuur van de ander. Handelaren zullen de taal moeten leren, de gebrui
ken, de rituelen. Kortom, zij zullen zich moeten verdiepen in de symbolische 
orde van hun beoogde handelspartners. 

De handel gaat daarom gepaard met een communicatieproces dat een ge
meenschappelijk betekenissysteem en transacties mogelijk maakt. Wanneer 
deze transacties zich over een lange periode uitstrekken, omdat het vertrouwen 
gedurende die periode niet wordt geschonden, kunnen handelsbetrekkingen 
overgaan in vriendschapsbetrekkingen, niet alleen tussen de handelspartners 
maar zelfs tussen gemeenschappen, regio's en naties. 

De geschiedenis van de internationale economische betrekkingen laat zien 
dat handel als een beschavingsfactor functioneert. In die zin is de handel een ef
fectieve uitweg uit de geslotenheid van het wederkerigheidssysteem. Deze ge
slotenheid heeft immers als implicatie dat de moraal en praktijk van de weder
kerigheid slechts de "binnenstaanders" of gevestigden betreffen, en dat buiten
staanders vaak rücksichtslos worden uitgesloten.57 Gegeven de neiging om te
genover vreemden de geldingsdrang in agressie te laten ontaarden, betekent de 
handel een ombuiging van de geldingsdrang tot een beperkte erkenning van de 
ander, namelijk voorzover de ander de eigenbelangen dient. Mutualiteit treedt 
in de plaats van agressie. Niet zelden ontwikkelt zich vervolgens vanuit een mu-
tualiteitsmoraal een reciprociteitsmoraal. 

De geschiedenis van de internationale handelsbetrekkingen laat echter ook 
het tegendeel van mutualiteit zien. Het kolonialisme is het meest extreme voor
beeld. De handel met andere culturen ging niet gepaard met respect, noch met 
erkenning van de ander of met het opbouwen van een duurzame vertrouwens
band. Integendeel, de voorwaarden voor wederkerigheid werden genegeerd. 
De uitkomst kon niet anders zijn dan een tomeloze geldingsdrang, niet getem
perd door erkenningsdwang. Geweld, onderdrukking en uitbuiting tekenen 
dan ook de geschiedenis van het kolonialisme. 

De markt leidt dus niet automatisch tot mutuele of réciproque betrekking
en, maar pas onder bepaalde condities. Deze condities laten zich het beste in een 
historisch ontwikkelingsperspectief beschrijven. We gaan daarom terug naar de 
in Hoofdstuk II besproken "gifteconomie" in de op aanverwantschap gebaseer
de primitieve samenlevingen. Kenmerk van de gifteconomie is dat de transac
ties van goederen of het leveren van diensten duurzame persoonlijke bindingen 
tot stand brengen. Persoon en zaak zijn nauw met elkaar verweven. Partijen 
verbinden zich tot onbepaalde rechten en plichten en vertrouwen op grond van 
hun persoonlijke binding erop dat deze in een keten van geven-ontvan-
gen-en-teruggeven worden nageleefd. 

57 Elias en Scotson 1976 (1965) 
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De gifteconomie was in de feodale samenlevingen nog steeds aanwezig en 
ook daar sterk aan statusposities gebonden. Verwantschap, woonplaats, gods
dienst, beroep en sociale klasse waren bepalend voor de rechten en plichten die 
men aan transacties of diensten ontleende. Deze rechten en plichten waren 
voor het overige onbepaald. Zo had de knecht geen bepaalde functie op het 
landgoed van de heer, maar werd hij geacht alle voorkomende werkzaamheden 
te verrichten. De heer van zijn kant was verantwoordelijk voor het algemene 
welzijn van de knecht. Hij kwam zijn plichten jegens de knecht niet na op 
grond van een nauw omschreven contract, maar op grond van wat hij aan zijn 
stand verplicht was. Deze standsverplichtingen waren gebaseerd op traditie, 
godsdienst en ideologie. De relatie tussen heer en knecht was laag gespecificeerd 
en paternalistisch. Beide partijen hadden hun hele persoon in de arbeidsverhou
ding ingebracht. Hun sociale ongelijkheid werd gemitigeerd door - een verticale 
- wederkerigheid.58 

Het zal duidelijk zijn dat deze gifteconomie gebonden was aan kleinschalige 
gemeenschappen, waarin iedereen elkaar kende en het respect, prestige en ver
trouwen werden afgemeten aan de mate waarin men zijn statusplichten na
kwam. Voor individuele vrijheid was weinig plaats was. Bovendien kon in dit 
feodale systeem de sociale ongelijkheid langdurig worden afgedekt met een 
hoge wederkerigheidsmoraal bij de geprivilegieerden. Zolang de heer goed 
voor zijn pachters zorgde en zich verantwoordelijk achtte voor hun welzijn, 
werd de sociale ongelijkheid tussen beiden als gelegitimeerd ervaren. Tegelij
kertijd bood de sociale ongelijkheid aan de heer de macht om de wederkerig-
heidsbetrekking te manipuleren en de pachters uit te buiten. 

De markt - die voor iedereen openstaat - is een uitweg uit deze feodale ver
houdingen. Door zich uit de wederkerigheidsketen - met zijn nauwe verweven
heid van persoon en zaak - los te maken en zijn prestaties of goederen op de 
markt aan te bieden aan willekeurige anderen, maakt de horige zich los uit de 
asymmetrische wederkerigheidsbanden en verwerft hij zich een zekere vrij
heid. Hij verbindt niet meer zijn hele persoon, zijn leven en zijn sociale zeker
heid aan degenen voor wie hij prestaties verricht, maar vraagt - als vrij man - een 
tegenprestatie à contant. Naarmate de markt- en ruilverhoudingen eerlijker 
zijn, zal hij gelijkwaardiger tegenover de koper van zijn goederen of diensten 
staan. Omgekeerd kan de horige, door de heer direct te betalen voor geleverde 
bescherming, zijn debiteurspositie beëindigen en zich onttrekken aan de macht 
van de crediteur. Het tijdsinterval dat zo belangrijk is voor wederkerigheid én 
voor de manipulatie ervan, wordt zodoende geëlimineerd. 

58 Fox 1974:184-185 
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Vervanging van wederkerigheidsverhoudingen door marktverhoudingen 
kan dus de weg openen naar individuele vrijheid en economische gelijkheid. 
Mutualiteit betekent dan de bevrijding uit (asymmetrische) reciprociteit. In dit 
kader moet de vaak beschreven historische overgang van feodale status- naar in
dividuele contractsverhoudingen worden begrepen.59 De contractuele relatie 
wordt volgens Maine de "tie between man and man, which replaces by degrees tho
se forms of reciprocity in rights and duties which have their origin in the Family.œ 

In de loop van de Moderniteit ontwikkelen zich mutuele marktverhouding
en die niet langer zijn ingebed in de reciprociteit van de gemeenschap, maar die 
zich verzelfstandigen ten opzichte van de gemeenschap en deze vervolgens gaan 
domineren. Deze ontwikkeling wordt in gang gezet door een complex van sa
menhangende factoren waarvan de bevolkingsgroei, toenemende arbeidsde
ling, wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen, industrialisering en 
geografische uitbreiding van de markt de belangrijkste zijn. Tesamen hadden 
zij een ingrijpende wijziging van de symbolische orde tot gevolg.61 Weber 
spreekt van onttovering van het wereldbeeld en van een doelgerichte rationali
sering van traditionele waarden en sociale verhoudingen. Transacties tussen 
personen of groepen die in een zich uitbreidende markt vaak via vele tussenper
sonen verlopen, krijgen een louter economische strekking en verliezen hun 
kosmische, religieuze, morele of traditionele betekenis. Zij kunnen niet langer 
worden opgevat als de "totale sociale feiten" waarover Mauss sprak.62 

"The personal relations, traditional bonds, and community ties which 
could underpin purely local face-to-face transactions could not bear the 
weight of spatially dispersed markets, the emergence of intermediaries, and 
the increasing rationalization of economic activities in the direction of 
monetary measurement and acquisition. Relations came increasingly 
marked by specific short-term reciprocation - by economic as against social 
exchange", schrijft Fox.63 

Voor ons onderwerp - de invloed van de markt op solidaire, wederkerige 
verhoudingen tussen vreemden - is vooral van belang dat de economisering van 
het sociale leven een cesuur installeerde tussen persoon en zaak, tussen morele 
en zakelijke relaties, tussen de onbepaalde plichten van de reciprociteit en de 
bepaalde plichten van de mutualiteit. Simmel spreekt in dit verband van de 

59 Maine (1861) 1959 
60 Maine (1861) 1959:139-140 
61 Deze wijziging komt in Hoofdstuk IV nog uitgebreid aan de orde bij de 

bespreking van de grondslagen van de moderne rechtsorde. 
62 Zie Hoofdstuk II, p.59 
63 Fox 1974:160 
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overgang van een subjectieve naar een objectieve cultuur.64 Hij legt daarbij na
druk op de grote rol die het geld in deze overgang speelt. Ontlenen in een sub
jectieve cultuur de dingen hun waarde aan de persoonlijke betrekkingen waar
binnen zij circuleren, in een objectieve cultuur worden de waarde en betekenis 
van de dingen naar hun geldwaarde gemeten. Ruilgoederen worden geobjecti
veerd en losgemaakt van persoonlijke bindingen. 

Niet alleen het geld, ook het contract wordt een master symbol of the emer
gent social order.65 Zodra de handelscontacten zich gaan uitstrekken tot ver bui
ten de eigen gemeenschap, kan er niet meer op de oude en vertrouwde moraal 
van face to face relaties worden teruggevallen. De onzekerheid over de betrouw
baarheid van de handelspartner wordt ondervangen met contracten waarin de 
rechten en plichten over en weer gedetailleerd worden vastgelegd. Vertrouwen 
maakt plaats voor wantrouwen. Symbolisch genormeerde verhoudingen ma
ken plaats voor gerationaliseerde en tot in detail voorspelbare verhoudingen. 
De belangen van de gemeenschap maken plaats voor die van het individu. Deze 
radicale verschuiving in de symbolische orde komt scherp tot uitdrukking in de 
achttiende en negentiende eeuwse liberale ideologie van de invisible hand die ra
tioneel de markt stuurt. De economische eigenbelangen van de afzonderlijke 
individuen zouden per saldo het belang van de gemeenschap dienen. De sociale 
wederkerigheid kwam nog sterker onder druk te staan toen onder invloed van 
deze liberale ideologie de markt een ongebreideld kapitalistisch karakter kon 
ontwikkelen en daardoor de eeuwenoude integratiefuncties van de markt on
dermijnde. 

5.1 Commodificenng 

Wat de kapitalistische markt onderscheidt van andere markten is de onophou
delijke drang tot commodificering van goederen en diensten. De koopkracht 
van het geld blijkt zich over steeds meer gebieden uit te strekken. In oorspron
kelijke, marxistische zin verwijst commodificering naar dit voortdurende pro
ces van omzetting van gebruiksgoederen in ruilgoederen die louter ten behoeve 
van winstmaximalisatie worden geproduceerd. Commodificering wordt als het 
wezenskenmerk van de kapitalistische produktiewijze beschouwd. De produk-
ten die mensen maken, de persoonlijke en sociale betrekkingen waarin deze 
Produkten circuleren en de behoeften waarin zij voorzien, worden onder in
vloed van het kapitalisme van hun subjectieve, symbolische en morele beteke
nis ontdaan. De goederen, diensten en betrekkingen worden geobjectiveerd. 

64 Simmel 1997 (1907) 
65 Fox 1974:181 
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Een kapitalistische economie staat in schril contrast met een "giftecono
mie". Daarin wordt een goed als een onvervreemdbare zaak opgevat die vroeg 
of laat moet terugkeren naar degene die het goed in circulatie heeft gebracht. De 
achterliggende gedachte is - volgens de interpretatie van Sahlins66 - dat de voor
delen die de ontvangers zich met dat goed hebben kunnen verwerven, mede ten 
goede moeten komen aan de oorspronkelijke bezitter. In juridische termen 
spreken we hier van het tegengaan van ongerechtvaardigde verrijking. 

In een commodificerende economie daarentegen, raakt de maker vervreemd 
van zijn produkt. Het produkt wordt als een vervreemdbare zaak in circulatie 
gebracht en onderworpen aan de marktwetten van prijs, concurrentie, vraag en 
aanbod. Zodra hij heeft betaald is de koper ontslagen van alle verplichtingen, 
kan hij vrij over het goed beschikken en het goed eventueel aanwenden voor 
het maken van winst. 

Het onstuitbare proces van commodificering beperkt zich niet tot transac
ties over private eigendommen, maar heeft de neiging zich voort te zetten in 
wat het "publieke domein" wordt genoemd. Het klassieke historische voor
beeld is de privatisering van de middeleeuwse commons. De commons waren 
een systeem van gemeenschappelijke gebruiksrechten op weidegronden, turf-
gronden, viswateren en bossen die niet tot iemands particuliere eigendom be
hoorden. Uit de beschrijving door Locke67 blijkt dat de gemeenschappelijke ge
bruiksrechten op een giftethiek waren gebaseerd. Zij drukten de gedachte uit 
dat: 

"de mens de hele wereld als een hem vreemd land moet beschouwen, waar
van hi] de gaven mag gebruiken en genieten, maar dat hij wel zo moet la
ten als het is".68 

De commons functioneerden bovendien in het kader van een inter generatio-
nele verantwoordelijkheid. De gebruiksrechten waren onvervreemdbaar, kon
den dus niet worden verkocht en gingen over op de nabestaanden van de ge
rechtigde. Op deze wijze werd de bestaanszekerheid van komende generaties 
gegarandeerd. De commons werden in gemeenschappelijk overleg beheerd. In 
de dorpsvergadering werden afspraken gemaakt over de hoeveelheid vee dat 
mocht grazen, teneinde overbeweiding te voorkomen. Er werd daarbij reke
ning gehouden met eikaars belangen. Ook de landadel deelde mee in de ge
meenschappelijke gebruiksrechten en was partij bij de belangenafweging. 

66 Zie Hoofdstuk II, p.63 
67 Locke (1690) 1994. Zie voor een uitgebreide bespreking van Locke's ei

gendomsopvattingen Hoofdstuk IV. 
68 Locke 1690;1994:79 
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De commons kunnen als een wederkerigheidssysteem worden opgevat. Als 
zodanig biedt hun geschiedenis een goede illustratie van de wijze waarop de ka
pitalistische markt een wederkerigheidsysteem vernietigt en nieuwe sociale 
ongelijkheid creëert. Vanaf het moment dat de wolhandel expandeerde en de 
wolprijzen begonnen te stijgen, kwam de wederkerigheidsethiek tussen landhe
ren en hun pachters onder druk te staan. De feodale heren werden ondernemers 
en verbraken de gemeenschappelijke afspraken over een duurzaam behoud van 
de weidegronden. Teneinde van de hoge wolprijzen te kunnen profiteren, lie
ten zij veel te veel schapen grazen. Overbeweiding en vernietiging van gemeen
schappelijke gronden waren er het eerste gevolg van. Daarna volgde de onteige
ningvan steeds meer gemeenschappelijke gronden door middel van omheining. 
Bouwland werd als weideland gebruikt. Het resultaat was dat de boeren hun 
voedsel en bestaanszekerheid verloren. Extreme hongersnood en armoede wer
den hun lot. Eenmaal verarmd waren de boeren nog minder in staat zich te ver
zetten tegen de macht van de landheren en de toenemende privatisering van de 
gemeenschappelijke gronden. Het pauperisme nam zulke omvang aan dat er ar
menwetten en chantas nodig waren om de grootste nood te lenigen. "De armen
wetten losten als een nieuw soort institutie, nodig om het overleven van mensen te 
waarborgen, de gemeenheid af', schrijft Achterhuis.69 

De sociale wederkerigheid, gebaseerd op gemeenschappelijke participatie en 
gericht op duurzame behartiging van gemeenschappelijke belangen, werd door 
kapitalistische marktwetten omgezet in sociale verhoudingen waarin alleen de 
charitas nog een bindmiddel was tussen de rijken en de armen. Waar charitas op 
individueel niveau een vorm van giftwederkerigheid kan zijn, gebaseerd op reli
gieuze of morele noties, daar verliest de charitas deze morele lading op collec
tief niveau. Kenmerkend voor charitas is immers de structurele ongelijkheid 
tussen partijen. Wat ontvangen wordt kan niet worden teruggegeven. In ar
menwetten geïnstitutionaliseerde charitas brengt geen opgaande spriraal van 
vertrouwen en samenwerking op gang, maar een neerwaartse spriraal van wan
trouwen, uitsluiting en uitbuiting.70 

69 Achterhuis 1988:190 
70 Is de geschiedenis van de commons het oudste voorbeeld van de wijze 

waarop de kapitalistische markt het publieke domein koloniseert en de 
voorwaarden voor solidariteit vernietigt, de commercialisering van gene
tische informatie is het meest recente voorbeeld van de kolonisering van 
een gemeenschappelijk erfgoed. Zie daarover Boyle 1996 en Frow 1997. 
Zie voor een studie over de com modificering van het menselijk lichaam 
Radin 1996. Frow (1997:135) wijst ook op het parallelle proces van de-
commodificering, zoals de afschaffing van de slavernij en de afschaffing 
van de handel in openbare en politieke ambten. 
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Wanneer de kapitalistische markt niet wordt beteugeld door de staat, het 
recht, de religie of een ander symbolisch systeem, dreigt het commodificerings-
proces zich ongelimiteerd voort te zetten. In dat geval is het spectrum van Sah-
lins71 onverkort van toepassing. De moreel georiënteerde reciprociteit gaat on
der de dominante invloed van de kapitalistische markt over in louter econo
misch georiënteerde mutualiteit. Van daaruit dreigt het perspectief van deper
sonalisering, anonimisering en verlies van solidariteit. Onder deze condities 
worden de woorden van Weber waar: 

"Die Marktgemeinschaft als solche ist die unpersönlichste praktische Le
bensbeziehung, in welche Menschen mit einander treten können. (....) Wo 
der Markt seiner Eigengesetzlichkeit überlassen ist, kennt er nur Ansehen 
der Sache, kein Ansehen der Person, keine Brüderlichkeits- und Pietätspf
lichten, keine der urwüchsigen, von den persönlichen Gemeinschaften ge
tragenen menschlichen Beziehungen. (....) Eine solche absolute 
Versachlichung widerstrebt allen urwüchsigen Strukturformen menschli
cher Beziehungen. "n 

Een onbeteugeld kapitalisme ontketent een vrij spel van maatschappelijke 
krachten, activeert de tomeloze uitleving van de op eigenbelang gerichte gel
dingsdrang en vernietigt de sociaal integrerende functie van de markt. Er ont
staat een situatie van anomie, die alleen kan worden opgeheven door de kapita
list tot erkenning van de belangen van anderen te brengen. Opnieuw zijn er be
middelende instanties nodig om een patroon van sociale wederkerigheid te in
stalleren. Alvorens de rol van de staat daarbij te bespreken, wijs ik nog op de 
kracht van het wederkerigheidsbeginsel zelf, dat in staat blijkt te zijn om dwars 
tegen de mutualiserende tendenzen van de kapitalistische marktverhoudingen 
in, bepaalde vormen van reciprociteit te bewerkstelligen. 

5.2 Zakenvriendschappen 

Beroemd is het onderzoek van Macauley naar zakenrelaties, dat hij in 1963 pu
bliceerde73 en dat later veelvuldig werd bevestigd.74 De mutualiteit van de con
tractuele regelingen bleek vooral op papier te bestaan. In de praktijk van het za
ken doen, werden problemen niet volgens de regels van het contract opgelost, 
maar bij voorkeur buiten-contractueel volgens de regels van de wederkerig
heid. Veel geciteerd is een uitspraak van een van de door Macauley geïnter
viewde zakenlieden: 

71 Zie daarover Hoofdstuk H, p.79 
72 Weber (1925)1 1972, IL382-383 
73 Macauley 1963; in Nederlandse vertaling opgenomen in Griffith 1996 
74 Griffith 1996:88 
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"Je kunt elk geschil regelen als je de juristen en accountants er maar buiten-
houdt. Die begrijpen nu eenmaal niets van het geven en nemen dat in de 
zakenwereld nodig is".7} 

Veel zakenlieden menen dat contractueel nauw omschreven rechten en plich
ten een motie van wantrouwen zijn, die een mogelijke vriendschap en duurza
me relatie in de weg staan. In plaats van zakenpartners te worden, vrezen zij dat 
ze "als tegenstanders in een koehandel"7b tegenover elkaar komen te staan wan
neer de letter van het contract wordt nageleefd. Aan duurzaam vertrouwen dat 
buiten het contract wordt opgebouwd, bleken de zakenmensen meer belang te 
hechten voor het welslagen van hun economische activiteiten dan aan een con
tract. 

Tot soortgelijke bevindingen als Macauley komt ook Sally Field Moore.77 

Zij deed onderzoek naar de verhoudingen in een onderdeel van de New Yorkse 
kledingindustrie en concludeerde dat het niet contractuele afspraken, maar "fic
tieve vriendschappen" zijn die de zaken draaiende houden. De contacten tussen 
de mode-ontwerper, de producenten van de kleding, de verkopers en de vak
bonden spelen zich af in een sfeer van instrumentele vriendschappelijkheid. Er 
worden regelmatig cadeaus gegeven. Men houdt verjaardagen bij, zoekt elkaar 
op bij ziekte en verdriet en geeft elkaar advies over familiekwesties. Deze sfeer 
van vriendschappelijke uitwisselingen brengt onbepaalde, morele verplichting
en met zich mee. Er wordt stilzwijgend verwacht dat in geval van topdrukte 
overuren worden gemaakt, dat de vakbond zich koest houdt als de arbeidswet
geving wordt overtreden, en dat er onderling krediet wordt verschaft. De "fic
tieve vriendschappen" zijn een vorm van instrumentele wederkerigheid. 

Overigens lijken de bevindingen van Macauley tijdgebonden. De zakenwe
reld die hij onderzocht, zo schrijft Griffith in zijn commentaar op Macauley,78 

was een stabiele en overzichtelijke wereld. De concurrentieposities werden niet 
oedreigd en het beleid was op de (middel)lange termijn gericht. Sindsdien is 
door de toenemende internationale concurrentie de stabiliteit sterk vermin
derd. Er moet razendsnel worden gereageerd op nieuwe informatie. Eenmalige 
transacties met wisselende partijen, die zich vaak op grote geografische afstand 
bevinden en met wie geen duurzame vertrouwensband bestaat, bepalen tegen
woordig het zakenleven. Het contract heeft daardoor aan betekenis gewonnen. 
De juridisering van de zakelijke relaties blijkt ook uit de enorme groei van de 
juridische afdelingen van bedrijven en van de juridische dienstverlening door 

75 Macauley in Griffith 1996:79 
76 Macauley in Griffith 1996:83 
77 Moore 1973; in Nederlandse vertaling opgenomen in Griffith 1996 
78 Griffith 1996:89 
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advocatenfirma's. Contractuele problemen worden niet meer buitencontractu
eel opgelost, maar voor de rechter gebracht. Niet reciprociteit maar mutualiteit 
bepaalt de handelsrelaties in een grootschalige markteconomie. 

De rol die de markt speelt in het spanningsveld tussen reciprociteit en mutu
aliteit blijkt afhankelijk te zijn van de aard van de markt en van de ontwikke
lingen die daarin plaats vinden. Wanneer door economische expansie en schaal
vergroting economische netwerken niet meer op persoonlijke contacten en op 
duurzaam vertrouwen en samenwerking berusten, zal de sociale wederkerig
heid in beginsel afnemen. Wederkerigheid is immers geen geïsoleerd fenomeen. 
Haar sociale werking wordt bepaald door omgevingsfactoren, zoals de aanwe
zigheid van duurzaam vertrouwen, van collectieve samenwerking, van recht
vaardige instituties en van de publieke moraal. 

6 WEDERKERIGHEID EN DE STAAT 

6-1 De staat als waarborg van een duurzaam patroon van wederkerig
heid 

Het is vanouds de taak van de staat om de ontbindende krachten in een samen
leving te beteugelen en de cohesie van de gemeenschap te symboliseren en te be
waken. Daartoe zal de staat het "onverenigbare moeten verenigen", zoals Salet 
schrijft79 en vreemden met elkaar moeten verzoenen door hen in duurzame we
derkerige betrekkingen te brengen. De staat blijkt wat dat betreft echter geen 
minder ambivalente rol te spelen dan de markt. 

Salet80 is een van de weinige Nederlandse auteurs die - in navolging van Ful
ler81 - de taak van de staat expliciet in termen van (het garanderen van) wederke
righeid beschrijven. Salet maakt daarbij geen onderscheid tussen reciprociteit 
en mutualiteit, maar formuleert twee vormen van reciprociteit. De eerste 
noemt hij een sociaal-economische reciprociteit, die hij in navolging van Ho-
mans en Blau opvat als berekenend ruilgedrag, waarbij het zowel om materiële 
beloningen (bij economische transacties) als om immateriële beloningen (bij so
ciale transacties) gaat. (In de terminologie van dit boek zou van mutualiteit 

79 Salet 1994:67 
80 Salet 1994 
81 In The Morality of Law (1964) noemt Fuller - in navolging van Simmel -

wederkerigheid het tacit principle dat aan de samenleving ten grondslag 
ligt. Op grond van het wederkerigheidsbeginsel formuleert Fuller acht -
beroemd geworden - eisen waaraan wetgeving moet voldoen, wil weder
kerigheid tussen burgers worden bevorderd. 
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worden gesproken) De tweede vorm noemt hij intersubjectieve, normatieve re-
ciprociteit, waarbij morele verplichtingen voorop staan. Juist deze morele 
vormvan wederkerigheid behoort volgens Salet door de staat te worden bevor
derd. Reciprociteit als algemene morele code is immers het cement van de sa
menleving en het principe waarop de sociale, politieke en rechtsbetrekkingen 
tussen vreemden georganiseerd moeten worden. 

De staat zal dus principiële, duurzame wederkerigheidsbetrekkingen in het 
leven moeten roepen, en ook zichzelf daaraan moeten binden. Democratie, 
rechtsstaat, procesrecht, klassieke en sociale grondrechten zijn daartoe de in
strumenten, aldus Salet, maar ook een onkreukbare bureaucratie, beginselvaste 
wet- en regelgeving en een op duurzaamheid gericht overheidsbeleid. Tesamen 
genereren deze publieke waarden het vertrouwen van de burger in de overheid 
en in statelijke en maatschappelijke instituties die overeenkomstig deze waar
den zijn ingericht. Onder invloed van deze rechtvaardige - want naar het weder-
kerigheidsprincipe ingerichte - instituties zal de wederkerigheid en solidariteit 
tussen vreemden worden bevorderd. Ten opzichte van vreemden vervult de 
rechtsstaat de functie van een derde, bemiddelende instantie waarin de vreem
den zichzelf en elkaar herkennen, en daardoor tot wederkerigheid bereid zijn. 

Het belang van de bemiddelende functie van de staat wordt groter naarmate 
de samenleving heterogener en de maatschappelijke dynamiek complexer en 
heviger wordt. De sociale wederkerigheid, die zo zeer van duurzaam en geïnsti
tutionaliseerd vertrouwen afhankelijk is, komt dan immers onder toenemende 
druk te staan. Maar juist wanneer de functie van de staat als bemiddelende in
stantie in belang toeneemt, worden de kansen op een succesvolle bemiddeling 
kleiner. De staat zal immers - aldus Salet - in verleiding worden gebracht om, 
onder druk van de complexiteit van de heterogene samenleving, doelrationeel 
en incrementeel te reageren en daarbij de principiële rechtsbetrekkingen uit het 
oog te verliezen. De ontwikkelingen in het bestuursrecht tonen aan dat de staat 
aan die verleiding inderdaad geen weerstand heeft kunnen bieden. Sinds de ja
ren vijftig is er een accelaratie in wet- en regelgeving opgetreden die in toene
mende mate doelrationeel is georiënteerd. Sturing, planning en maakbaarheid 
waren de bestuurlijke geloofsartikelen waarmee de modernisering van de 
na-oorlogse samenleving ter hand werd genomen. Salet verklaart deze pragma
tische oriëntatie mede uit de invloed die de bestuurskunde, ten koste van het 
normatieve publiekrecht, is gaan uitoefenen. 

In het laatste hoofdstuk van dit boek wordt de rol van de staat met betrek
king tot principieel genormeerde wederkerige betrekkingen tussen vreemden 
opnieuw aan de orde gesteld. Hier beperk ik me tot het onderwerp van dit 
hoofdstuk, en herneem ik de vraag hoe de affectieve wederkerigheid tussen ver
wanten en de sociale wederkerigheid binnen de homogene groep zich - als soli
dariteit - voortzet tussen vreemden. Het mede door de staat georganiseerde stel-
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sel van sociale zekerheid is bij uitstek het mechanisme waarmee solidariteit tus
sen vreemden wordt gerealiseerd, en de wederkerigheids-vernietigende effecten 
van de kapitalistische markt worden gemitigeerd. 

6.2 Wederkerigheid en sociale zekerheid 

In de pre-Moderniteit ontleenden mensen hun sociale zekerheid aan de plaats 
die zij innamen in de familie, de buurt, de gildes en in de hiërarchie van het feo
dale systeem. Tegenslagen als ziekte en armoede hoefden over het algemeen 
niet individueel te worden gedragen. Hulp en steun waren verzekerd door de 
wederkerigheidsregels die binnen de gemeenschap golden en aan sociale posi
ties waren gebonden. Hulp en steun waren - in de woorden van Mauss - nog "to
tale sociale feiten". Zij werden gegeven, ontvangen en teruggegeven op grond 
van religieuze voorschriften, gewoonteregels, economische belangen, feodale 
privileges en besef van onderlinge - verticale en horizontale - afhankelijkheid. 
Volgens Duby beschrijven de historische documenten "une société paysanne 
hiérarchisée certes, et fortement, mais une société encadrée, assurée, nantie, lien res
sort un sentiment de sécurité économique. "%2 

De Moderniteit luidt een breuk in met het sociaal verzekerd zijn als een "to
taal sociaal feit". Onder invloed van wetenschappelijke, politieke en industriële 
revoluties veranderde het mens- en wereldbeeld ingrijpend.83 Sociale en hiërar
chische bindingen verloren zowel hun symbolische als feitelijke vanzelfspre
kendheid. Het subject kwam centraal te staan en eiste ruimte op voor zijn ambi
ties en vrijheid van handelen. L'individualisme moderne pose l'individu comme 
un être moral, indépendant et autonome et ainsi (essentiellement) non social", 
schrijft Dumont.84 

Volgens de achttiende- en negentiende-eeuwse ideologie van het individua
lisme is de mens meester over zichzelf, alleen aan zichzelf verantwoording 
schuldig en voor zichzelf verantwoordelijk, dus ook voor de risico's van zijn 
bestaan. Deze dominante opvatting van individualisme ontkent dat wederke
righeid een psychologische en sociale bestaanswijze is.85 Een dergelijke ideolo
gie tendeert daarom uit zichzelf reeds naar het opheffen van solidariteit en naar 
het vernietigen van de voorwaarden daartoe. 

82 Geciteerd bij Castel 1995:38 
83 Zie voor een uitgebreide beschrijving van deze veranderingen gedurende 

de Moderniteit Hoofdstuk IV 
84 Geciteerd bij Castel 1995:464 
85 Zie voor de verschillende opvattingen van individualisme Bussemaker 

1993 
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Vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw verloor dit individualisme -
mede in het licht van de sociale ellende die het gevolg was van de industriële re
volutie - dan ook aan overtuigingskracht. Zonder een vorm van sociale zeker
heid zoals die door de familie, de buurt, het feodale systeem of door het lid
maatschap van een gilde was gegarandeerd, bleken individuen weerloos tegen 
de risico's van het bestaan. Het contract als basismodel van de moderne sociale 
orde verbond slechts de contracterende partijen, maar bevatte geen referentie 
aan de collectiviteit of een algemeen belang. Het contractuele economische ver
keer bleek tot verbazing van de liberale filosofen niet alleen een sturende invisi
ble hand te verbergen, maar ook een vertrappende invisible foot die een nieuwe 
collectiviteit van verpauperde individuen creëerde: het proletariaat. Tussen 
deze massa van individuen was nauwelijks wederkerigheid mogelijk. Wie niets 
te geven heeft, kan niet in een wederkerigheidsketen participeren en krijgt dus 
ook niets terug. Tussen degenen die wél wat te geven hadden - arbeiders met een 
regelmatig inkomen - ontstonden reeds aan het begin van de negentiende eeuw 
''ormen van onderlinge steun en bijstand.86 

Toen eenmaal de ontbindende effecten zichtbaar werden van een samenle
ving die op het liberale en individualistische contractmodel is gebaseerd, ont
stonden op het einde van de negentiende eeuw de grote debatten over de invoe
ring van sociale verzekeringen tegen ongevallen, ziekte en werkloosheid.87 

Wanneer we de Moderniteit - in klassieke termen - opvatten als de gestage 
overgang van Gemeinschaft naar Gesellschaft, van statusverhoudingen naar con-
ixactsverhoudingen en van een ideologie van de collectiviteit naar een ideologie 
van het individu, dan zien we in de negentiende-eeuwse figuur van de sociale 
verzekering status en contract, individu en collectiviteit weer bijeenkomen. Na 
de dissociatie van de sociale verbanden ontstaat er een nieuwe vorm van associa
tie door middel van sociale verzekeringen. Daarmee ontstaat ook een nieuwe 

86 Van Genabeek (1999) beschrijft dat in de negentiende eeuw een kwart 
van de beroepsbevolking een of andere voorziening had weten te treffen 
via knechtsbussen, coöperaties en onderlinge fondsen. 

87 Volgens Rosanvallon (1995:18) formuleerde Leibniz reeds in de zeven
tiende eeuw de gedachte dat de verzekering niet alleen een risicodekkend 
instrument is ten behoeve van de zeevaart, maar ook ten behoeve van so
ciale rechtvaardigheid. Ruim een eeuw later wordt deze gedachte herno
men door enkele auteurs in de kring van de Verlichtingsfilosofen, zoals 
Clavière (1788) die een sociaal verzekeringsmanifest opstelt ter nadere uit
werking van het sociaal contract. Zoals Smith de markt als een invisible 
hand zag die de economische relaties tussen de mensen regelt, zo zag Cla
vière de verzekering als de invisible hand die de sociale relaties en de soli
dariteit tussen de mensen regelt. 
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vorm van sociale wederkerigheid. O p grond van een gemeenschappelijk ge
deeld lot en gemeenschappelijke risico's - zoals ziekte, ongevallen en werkloos
heid - konden arbeiders zich met elkaar identificeren en waren zij bereid elkaar 
als uitkeringsgerechtigden te accepteren. Herkenning en erkenning bleken op
nieuw de voorwaarden voor wederkerigheid te zijn. 

Interessant is dat de eerste vormen van onderlinge waarborgen tegen de risi
co's van het arbeidsbestaan correspondeerden met een organisatie van wederke
righeid zoals die ook in archaïsche samenlevingen voorkomt, en die door Sah-
lins88pooling wordt genoemd. De opbrengsten van de oogst, de jacht en de vis
vangst werden naar het stamhoofd gebracht, die het voedsel in ontvangst nam 
en vervolgens uitdeelde onder de leden van de stam. Hetzelfde gebeurde met an
dere goederen. Zij werden op een centrale plaats bewaard en onder beheer van 
het stamhoofd gesteld. Deze verdeelde de goederen volgens vastgestelde proce
dures en regels. Centralisering en herverdeling zijn volgens Sahlins en Polanyi89 

bij uitstek organisatievormen van sociale wederkerigheid. 

De fondsen van de negentiende-eeuwse onderlinge waarborgmaatschappij
en waren volgens hetzelfde model opgezet. Elke week stortten de arbeiders wat 
geld in de kas, die centraal werd beheerd en waaruit de uitkeringen werden ge
daan wanneer de verzekerde risico's zich voltrokken. Zoals in de archaïsche sa
menleving deze vorm van samenwerking en wederkerigheid was ingebed in een 
sociale structuur, zo kwam uit de negentiende-eeuwse onderlinge waarborg
maatschappijen een sociale structuur voort. De individuele posities van de 
loonarbeiders gingen op in een collectiviteit die hen de statuspositie van werk
nemer verschafte. Mede dankzij de onderlinge verzekeringen werd het proleta
riaat getransformeerd in een collectiviteit van werknemers: het salariaat. Wie 
participeerde in de loonarbeid, had wat aan premies te geven en was dus ook ge
rechtigd steun te ontvangen. Degenen die niet werkten, hadden niets aan pre
mies te geven en vielen buiten het wederkerigheidssysteem van de solidariteit. 
Zij zouden de "onbruikbaren" en de "deservingpoor" (in tegenstelling tot de un
deserving poor) genoemd gaan worden.90 Groepswederkerigheid blijkt een 
hardnekkig insluitend én uitsluitend effect te hebben. 

De organisatie van de arbeiders in een op participatie gebaseerd systeem van 
wederkerigheid bracht een status-versterkend proces op gang.91 Cruciaal in 

88 Sahlins 1972:188 
89 Polanyi 1977:40 
90 Terpstra 1997:11 
91 Voor de algemene geschiedenis daarvan verwijs ik naar De Swaan (1989) 

en Roebroeck (1998). Voor een rechtssociologische analyse naar het klas
sieke opstel van Hoekema (1980) over de risico-collectivisering, en naar-
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deze geschiedenis van de arbeidersbeweging is de interactie tussen werknemers, 
werkgevers en de staat, die allen hun eigen belang hadden bij de organisatie van 
de arbeidsverhoudingen. De geschiedschrijvers en rechtssociologen laten zien 
dat de wederkerigheid, zoals die in het stelsel van sociale zekerheid is beli
chaamd, zeker niet alleen door morele motieven tot stand kwam, maar mede en 
misschien zelfs meer door economische belangen, door besef van interdepen
dentie tussen de sociale klassen, door internationale krachtsverhoudingen en 
door disciplineringsstrategieën van de overheid. Binnen dit krachtenveld werd 
een stevige strijd gevoerd over inhoud en doelstelling van de sociale verzekerin
gen en daarmee over de aard van de solidariteit. 

Door de interactie tussen werknemers, werkgevers en de staat, kreeg de soci
ale zekerheid, zoals De Swaan92 schrijft, "een eigen stuwkracht en een intrin
siek bureaucratisch expansionisme", resulterend in de na-oorlogse verzorgings
staten, waarin werknemers "vanaf de wieg tot het graf" verzekerd waren. De 
bureaucratische uitvoering van de verzekeringen - gebaseerd op procedures, 
aantallen en statistieken - bracht duurzaamheid van en vertrouwen in het sys
teem met zich mee. Het resultaat was - en daar gaat het hier om - een maatschap
pelijke "de-individualisering" die, zoals Castel schrijft: 

"inscrit le travailleur dans des régimes généraux, conventions collectives, 
régulations publiques du droit du travail et de la protection sociale. Ni tu
telle ni simple contract, mais des droits et des solidarités à partir 
d'ensembles structurés autour de l'accomplissement de tâches commu
nes. "9J 

Door middel van de sociale verzekeringen was het in beginsel mogelijk om 
een "duurzaam patroon van principiële rechtsbetrekkingen" te vestigen tussen 
werknemers, werkgevers en de staat. Voortkomend uit een door identificatie 
bemiddelde wederkerigheid, ontwikkelde de solidariteit zich tot een vooral 
door rechtsregels en procedures bemiddelde, rationele wederkerigheid. 

Ook Schwitters94 gebruikt de term "rationele" solidariteit waar hij de trans
formatie van de solidariteit behandelt, door hem "een nieuwe modaliteit van 
solidariteit" genoemd. De auteur gebruikt "rationaliteit" echter in een andere 
betekenis dan in die welke in dit boek wordt gehanteerd, namelijk beredeneer
de en weloverwogen wederkerigheid.95 Bij Schwitters verwijst "rationalisering" 

de dissertatie van Schwitters (1991) over de Ongevallenwet van 1901. 
92 De Swaan 1989:192-224 
93 Castel 1995:466 
94 Schwitters 1991;1993 
95 Zie over de betekenis van rationele wederkerigheid ook Hoofdstuk I en -

uitgebreid - Hoofdstuk V. 
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van de solidariteit naar twee tendenzen: formalisering en instrumentalisering. 
Met formalisering doelt hij op het feit dat de band tussen de leden van de verze
kering steeds meer aan regels werd gebonden en abstracter van aard werd. Met 
instrumentalisering doelt hij op het verlies van saamhorigheid tussen de leden 
en het strategische gebruik van een sociale verzekering door derden, die daarbij 
andere doeleinden hadden dan steun en bijstand. Zo maakten werkgevers ge
bruik van de sociale zekerheid om de loyaliteit van hun werknemers te verwer
ven of hun gezondheid op peil te houden. Overwegingen die van belang wer
den toen de industrialisering andere eisen stelde aan de arbeiders. Beide tenden
zen zouden, aldus Schwitters, uiteindelijk leiden tot een "calculerende solidari
teit".96 

Na de Tweede Wereldoorlog verbreedde de sociale zekerheid zich tot de so
ciale risico's buiten de sfeer van de arbeid. Individuele noden en behoeften wer
den niet langer door de chantas en armenzorg gelenigd maar door volksverze
keringen en door de in 1965 ingevoerde Bijstandswet. Er ontstond aldus een 
tweeledig systeem van sociale zekerheid: werknemers- en volksverzekeringen 
tegen objectiveerbare sociale risico's enerzijds, en de Bijstandswet ten behoeve 
van feitelijk vastgestelde noden anderzijds. De eerste vorm van sociale zeker
heid werd "ruilrechtvaardigheid" genoemd, de tweede vorm "zuivere solidari
teit".97 

De vraag rijst hoe dit dichotome systeem van sociale zekerheid in termen 
van wederkerigheid moet worden geduid. Bestaat de solidariteit uit wat in dit 
onderzoek "giftwederkengheid" (reciprociteit) wordt genoemd, en waarin on
bepaalde rechten worden toegekend en onbepaalde plichten worden nageko
men in het vertrouwen dat op termijn wel wordt verevend? Of heeft de solida
riteit een mutueel karakter (gekregen)? Het verschil tussen werknemersverze
keringen en volksverzekeringen enerzijds en de Bijstand anderzijds zal voor de 
beantwoording van deze vragen doorslaggevend blijken. 

6.3 Sociale zekerheid: het onopgeloste conflict tussen reciprociteit en mu
tualiteit 

Werknemersverzekeringen als mutuele solidariteit 
Het systeem van sociale verzekeringen beperkte zich aanvankelijk tot werkne
mers, dus tot degenen die op grond van hun arbeidsloon premies te geven had
den en daarom - overeenkomstig de wetten van de wederkerigheid - uitkeringen 
mochten ontvangen in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid 

96 Schwitters 1993:92 
97 Holtmaat 1992:143 
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of ouderdom. Hoewel de sociale verzekeringen voortkwamen uit een solidari-
teitssysteem dat sterke réciproque trekken had - in de eerste onderlinge verze
keringen stond men elkaar in kameraadschap naar behoefte bij - hebben de 
werknemers- en ook volksverzekeringen zich ontwikkeld tot een mutualiteits
systeem. Rationalisering (in de betekenis die Schwitters aan dit begrip geeft) en 
juridisering van de solidariteit zijn daarop van grote invloed geweest. 

Net zoals De Swaan, beschrijft ook Schwitters deze ontwikkeling op een 
wijze die direct is te vertalen als een ontwikkeling van reciprociteit naar mutua
liteit, inclusief de bevrijdende aspecten die mutualiteit óók kan hebben. Ik ci
teer daarom uitgebreid: 

"De traditionele instituties van onderlinge bijstand, zoals met name de ar
menzorg, de knechtsbussen en de hulp die in de patronale relatie besloten 
lag, waren in ieder geval voor een deel gefundeerd op het plichtsbesef dat 
een bijzondere inzet vereiste indien iemand hulpbehoevend was gewor
den. Wanneer verzekeringen van groter omvang ontstaan en zij op meer 
professionele grondslag gaan functioneren, wordt niet langer met deze ex
tra directe en persoonlijke inzet gerekend wanneer iemand hulpbehoevend 
is. Integendeel, zij bieden zich aan als een voorziening die mensen ervan 
verzekert dat zij geen beroep op de hulp van anderen zullen behoeven te 
doen. De moderne verzekering heeft meer met een proces van individuali
sering van doen dan met solidarisering. De assurantie schept een band tus
sen mensen die niet gefundeerd is op het in het leven roepen van een plicht 
zich bijzonder in te zetten ten opzichte van anderen die door tegenslag zijn 
getroffen, maar een waarbij wordt geappeleerd aan de maatschappelijke 
plicht anderen niet tot last te worden. Een maatschappelijke plicht die niet 
strijdig is met het eigenbelang maar waartoe het eigenbelang juist aan
spoort. Want door zich te verzekeren kunnen arbeiders rekenen op de ge
garandeerde bescherming van zichzelf en hun gezin en weten zij zich 
onafhankelijk van de welwillendheid van anderen. '^8 

Het mutuele karakter van de werknemersverzekeringen komt ook in en
kele kernbegrippen tot uitdrukking, zoals in de premiebetaling volgens de do ut 
des-regel; in de objectieve bepaalbaarheid van de verzekerde calamiteiten; in de 
normering van de uitkering; en in het subjectieve recht van de verzekerde en de 
objectieve plicht van de verzekeraar." De werknemersverzekeringen zijn - zo 
zou men kunnen zeggen - door en door gemutualiseerd. De solidariteit die in 
deze verzekeringen tot uitdrukking komt laat geen ruimte voor tegemoetko
mingen bij onvoorziene risico's, noch voor onbepaalde rechten of morele 

98 Schwitters 1993:92 
99 Holtmaat 1992:101 
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plichten. Kortom, de solidariteit is weliswaar ingebed in een systeem van her
kenning en erkenning van eikaars sociale risico's, maar de prestaties die over en 
weer worden geleverd - premiebetaling en uitkering - zijn mutueel. We kunnen 
het ook anders zeggen: de solidariteit tussen werknemers ligt in de sfeer van het 
recht en een rechtvaardigheidsmoraal en niet in de sfeer van de liefde of een 
zorgmoraal. 

Dat het proces van juridisering en mutualisering uiteindelijk zijn an
ti-solidaire tegenkrachten oproept, komt verderop - in de paragraaf over de cri
sis van de sociale zekerheid - ter sprake. Hieronder wordt het mutuele karakter 
van de sociale verzekeringen vergeleken met (het debat over) het rechtskarak-
ter van de Bijstandswet. De dissertatie van Holtmaat100 bewijst hier grote dien
sten omdat zij dit debat in termen van "recht of liefde" stelt en daardoor dicht 
in de buurt komt van het wederkerigheidsleerstuk en de daarin verankerde 
dichotomie tussen mutualiteit en reciprociteit. 

De Bijstandswet als "zuivere solidariteit"? 
Degenen die geen loonarbeid verrichten, dus niet participeren in een wederke-
righeidssysteem, kunnen wegens gebrek aan arbeidsinkomen niets geven. Mo
gen zij dan toch ontvangen, wanneer hun bestaanszekerheid wordt aangetast 
door onvoorziene noden en behoeften? En zo ja, op welke grond? O m deze 
vragen, zij het anders geformuleerd, draaien de periodieke debatten over de 
rechtsgrond van de Bijstandswet. 

Degenen zonder loonarbeid waren tot aan de invoering van de Bijstandswet 
aangewezen op de giften en gunsten van de charitas en armenzorg. Maar wat 
door de armen werd ontvangen, kon door hen niet worden teruggegeven, en 
ook niet op termijn worden verevend. Juist door deze afwezigheid van weder
kerigheid tussen gever en ontvanger werd de charitas als vernederend ervaren. 
"Dank je wel" te moeten zeggen terwijl je weet dat de ander nooit bij jóu in het 
krijt zal staan, tast het zelfrespect aan. Wederkerigheid en sociale gelijkheid 
moeten nu eenmaal in een bepaalde verhoudingswijze staan, wil wederkerig
heid naar hedendaagse maatstaven sociaal rechtvaardig zijn. 

De Bijstandswet die in 1965 werd ingevoerd, maakte een einde aan de verne
derende praktijken van de armenzorg. Het klassieke gezegde luidt dat bijstand 
"van een gunst een recht werd".101 De Bijstandswet werd algemeen gezien als de 
voltooiing van het burgerschap, overeenkomstig het bekende evolutiemodel 

100 Holtmaat 1992 
101 Holtmaat (1992:305) maakt duidelijk dat in de Bijstandswetwet géén sub

jectief recht - in de civielrechtelijke zin van dat begrip - is neergelegd, 
maar hoogstens een aanspraak op bijstand. 

126 



Wederkerigheid in verschillende levenssferen 

van Marshall.102 Na de verwerving van burgerlijke rechten in de achttiende 
eeuw en politieke rechten in de negentiende eeuw, volgden in de twintigste 
eeuw - als het hoogtepunt van de verzorgingsstaat - de sociale rechten. Ook de
genen die géén tegenprestatie aan de gemeenschap konden leveren, kregen "the 
right to share to the full in the social heritage and to live the life as a civilised being 
according to the standards prevailing in society".m 

Desondanks kwam in de periodieke debatten over de grondslagen van de 
bijstand het probleem van "wel ontvangen, maar niet teruggeven" stelselmatig 
terug. Dit onderscheid tussen werknemersverzekeringen en volksverzekering
en enerzijds en de Bijstandswet anderzijds bleef theoretisch of ideologisch - het 
verschil daartussen is niet altijd even duidelijk104 - kennelijk wringen. Want ook 
na de invoering van de Bijstandswet zette de discussie over de volgende vraag 
zich voort: als het do ut des- of wel het equivalentiebeginsel de grondslag is van 
de werknemerssolidariteit, welk beginsel moet dan de grondslag zijn van de so-
udariteit tussen werknemers en niet-werknemers? Zowel in de Kamerdebatten 
als in de vakpers was het overwegende antwoord dat liefde, barmhartigheid en 
maatschappelijke zorg de grondslagen van de bijstand waren. 

Liefde, barmhartigheid, de uitbreiding van de solidariteit tot degenen die 
buiten de mutuele solidariteit van de loonarbeid staan, en de toekenning van so
ciaal burgerschap aan deze uitgeslotenen: het lijkt erop alsof de Bijstandswet het 
hoogste niveau van morele ontwikkeling in Kohlbergs stadiummodel vertegen
woordigt, zoals dat in Hoofdstuk I werd beschreven. Een indruk die wordt ver
sterkt door de herhaalde malen dat de Bijstandswet door de wetgever een vorm 
van "zuivere solidariteit" werd genoemd (Holtmaat 1992). 

Ook bij een eerste toetsing van de Bijstandswet aan de onderdelen van dat 
hoogste morele stadium, blijft die indruk overeind. De solidariteit van de Bij
standswet geldt alle leden van de gemeenschap, dus ook degenen die elkaar niet 
herkennen als werknemers die dezelfde sociale risico's delen. Deze uitbreiding 
(ran de kring van de solidariteitsgerechtigden komt tot stand door een comple
mentaire verhouding tussen het recht en de rechtvaardigheidsmoraal enerzijds 
en de liefde en de zorgmoraal anderzijds. Een complementariteit die het hoog
ste niveau van morele ontwikkeling in Kohlbergs model kenmerkt, omdat naar 
individuele noden en behoeften aan ieder het zijne wordt gegeven. Elk individu 

102 Marshall onderscheidde in Citizenship and Social Class (1950) historisch 
opeenvolgende dimensies van burgerschap. 

103 Marshall (1950), zoals verkort geciteerd door Terpstra 1997:24 
104 Het proefschrift van Holtmaat (1992), waarin het gendered karakter van 

de debatten over de sociale zekerheid wordt aangetoond, is daarvan een 
overtuigend bewijs. 
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wordt als een doel in zichzelf beschouwd. Daarbij maakt het niet uit of de ont
vanger ooit zal kunnen teruggeven. Veel bijstandsgerechtigden zullen immers 
nooit aan het arbeidsproces kunnen deelnemen en daarom ook nooit als belas
tingbetaler kunnen bijdragen aan de algemene middelen waaruit de bijstand 
wordt gefinancierd. De wederkerigheid van de Gouden Regel beperkt zich niet 
meer tot de ruilrechtvaardigheid van contractuele en mutuele verhoudingen, 
maar wordt getransformeerd tot reciprociteit doordat de Gouden Regel van 
toepassing wordt verklaard op alle leden van de samenleving, ongeacht of zij 
iets "te ruilen" hebben. 

Kortom, de Bijstandswet lijkt inderdaad te beantwoorden aan de twee prin
cipes van het hoogste morele ontwikkelingsstadium, die Kohlberg als volgt for
muleert: 1. Mensen zijn van onvoorwaardelijke waarde en moeten als doel in 
zichzelf worden beschouwd. 2. Een ieder heeft recht op gelijke beoordeling van 
zijn aanspraken in elke situatie, ook van die aanspraken die niet in het recht zijn 
gecodificeerd. 

Zoals bekend waren Kohlbergs proefpersonen niet in staat het hoogste ni
veau van morele ontwikkeling te bereiken. Filosofen moesten langs logische 
weg dit stadium ontwikkelen. Het zou dus verbazingwekkend zijn wanneer de 
Nederlandse wetgever dat niveau wél zou hebben bereikt. Dat blijkt dan ook 
allerminst het geval te zijn, de retoriek over "zuivere solidariteit" en sociaal 
burgerschap ten spijt. Met name Holtmaat brengt haar kritiek op de onvolko
menheden van het tweeledige solidariteitssysteem gedetailleerd en gedocumen
teerd in kaart. Zij onderscheidt daartoe drie parameters die het debat over de 
grondslagen van de sociale zekerheid in elke historische periode hebben be
heerst. 

Bijstandswet geen zuivere solidariteit 
De eerste parameter is die van de persoonlijke verantwoordelijkheid om zelfstan
dig in het eigen bestaan te kunnen voorzien. De liberale ideologie van de indivi
duele verantwoordelijkheid en autonomie ligt niet alleen aan de werknemers
verzekeringen, maar ook aan de Bijstandswet ten grondslag. Liefde en barmhar
tigheid treden dus pas op wanneer men zijn verantwoordelijkheid heeft geno
men, maar er desondanks niet in is geslaagd in het eigen bestaan te voorzien. 
Deze individuele verantwoordelijk betreft de zn^oraerasverantwoordelijkheid. 
In de liberale ideologie van de Bijstandswet is dus een arbeidsplicht opgeno
men, en wel een plicht tot betaalde arbeid. Daardoor zijn niet alleen de deser
ving en de undeserving poor, maar ook huisvrouwen als categorie uit de grond
slagen van de Bijstandswet geschreven. Zolang zij niet zelfstandig door loonar
beid in hun bestaan voorzien, nemen zij geen persoonlijke verantwoordelijk
heid en handelen zij in strijd met de strekking van de Bijstandswet, die immers 
bedoeld is voor mensen die wél hun inkomensverantwoordelijkheid nemen of 
bereid zijn zich daartoe te laten activeren. Het primaat van de loonarbeid dat in 
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de Bijstandswet als uitgangspunt is ingebouwd, heeft dus op huisvrouwen een 
uitsluitend effect. Zorgarbeid wordt kennelijk niet gezien als arbeid die op ver
antwoordelijkheid wijst. De kring van degenen die naar de geest van de Bij
standswet verzekerbaar zijn, is daarmee op voorhand beperkt, waardoor ook 
het reciprociteitskarakter van de Bijstandswet beperkt is.105 

Het primaat van de loonarbeid en het uitsluitingseffect daarvan op huis
vrouwen, is ook indirect aanwezig in de tweede parameter die Holtmaat onder
scheidt: de complementariteit. Bijstand mag pas worden verschaft wanneer alle 
andere middelen van bestaan zijn uitgeput. Ten tijde van de Armenwet kwam 
men alleen in aanmerking voor steun wanneer was vastgesteld dat de Kerk, cha
ritatieve instellingen of familieleden niets gaven. Onder de Bijstandswet ont
vangt men pas steun wanneer familieleden hun wettelijke onderhoudsplicht 
niet nakomen. Vanuit het oogpunt van het wederkerigheidsleerstuk is het inte
ressant dat het complementaire karakter van de Bijstandswet wordt gerecht
vaardigheid met een beroep op het behoud van de giftwederkerigheid zoals die 
in families wordt gepraktizeerd. Alleen wanneer deze afwezig is, kwijt de Bij
standswet zich namens de gemeenschap van deze giftwederkerigheid of zuivere 
reciprociteit. 

Opnieuw wordt dus de indruk gevestigd dat op het hoogste niveau van soci
ale rechtvaardigheid de giftwederkerigheid van de affectieve groep terugkeert. 
Maar opnieuw is er sprake van een onvolkomenheid. De wetgever slaat welis
waar terecht de familiale giftwederkerigheid moreel hoog aan - zij is immers de 
leerschool voor sociale solidariteit - maar gaat voorbij aan de ongelijkheid en 
onrechtvaardigheid die in het systeem van de familiale wederkerigheid zelf be
sloten ligt. Ik wees daar in dit hoofdstuk reeds op bij de bespreking van de we
derkerigheid in het verwantschapssysteem. De sociale ongelijkheid tussen echt
genoten (en heterosexuele partners) uit zich onder meer in de afwezigheid van 
wederkerigheid tussen beiden. Dat tussen echtgenoten in veel gevallen geen 
sprake is van verevening op termijn - een kenmerk van de giftwederkerigheid -
blijkt uit de positie van het leeuwendeel van de gescheiden vrouwen. De door 

105 Dat de Bijstandswet de toets aan de reciprociteitsnorm niet kan door
staan, blijkt ook uit het feit dat het mutualiteitsjargon zich begint uit te 
breiden tot het domein van de Bijstandswet. Tussen overheid en burger 
wordt een "contract" geconstrueerd waarbij de overheid de plicht heeft 
een uitkering ter beschikking te stellen, en de burger de plicht heeft zich 
zo veel mogelijk in te spannen om financiële onafhankelijkheid te berei
ken. Zie voor een kritische bespreking van deze ontwikkeling Holtmaat 
1995 
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hen tijdens huwelijk gepraktizeerde giftwederkerigheid resulteert na huwelijk 
in armoede. 

De staat behoort de norm van de familiale wederkerigheid inderdaad te ho
noreren, en deze niet door bijstandsuitkeringen te ondermijnen. Daaraan moet 
echter meteen worden toegevoegd dat de staat tevens de plicht heeft wederke
righeid tussen echtgenoten - en tussen mannen en vrouwen in het algemeen -
ook daadwerkelijk te bevorderen. Wanneer een dergelijk beleid achterwege 
blijft, impliceert het complementaire karakter van de Bijstandswet de continue
ring van sociaal onrechtvaardige sexenverhoudingen en politieke diffamering 
van de moreel zo gewaardeerde zorgarbeid. De giftwederkerigheid van de Bij
standswet is in dat geval niets anders dan voortzetting van de onvolkomen gif
twederkerigheid van de verwantschap. De afhankelijkheid van vrouwen jegens 
hun echtgenoten verschuift naar afhankelijkheid van de staat. Aan de voor
waarden voor reciprociteit op het hoogste morele niveau - namelijk een even
wicht tussen gelijkheid en wederkerigheid - is dan niet voldaan. Ook in dat op
zicht beantwoordt de Bijstandswet dus allesbehalve aan "zuivere solidariteit", 
noch aan principiële rechtsbetrekkingen en aan de definitie van sociaal burger
schap. 

De politieke diffamering van de zorgarbeid en het gebrek aan maatschappe
lijke solidariteit met degenen die deze arbeid verrichten, blijkt ook uit de derde 
parameter: bijstand als recht of aanspraak. Volgens Holtmaat is niet duidelijk of 
het in de bijstandsuitkering om een gunst of een recht, om een subjectief recht 
of een objectieve plicht van de staat, om een aanspraak van de burger of om een 
gehoudenheid van de staat gaat. Kortom, wordt de uitkeringsgerechtigde nu 
wel of niet als medeburger gezien? Holtmaat verklaart het diffuse rechtskarak-
ter van de bijstandsuitkering wederom uit de dichotomie tussen recht en liefde, 
of - in mijn woorden - uit de dichotomie tussen mutualiteit en reciprociteit. 

Holtmaat stelt dat niemand zou durven beweren dat bijstandsgerechtigden 
geen medeburgers zijn, maar toch is hun positie er geen van subjectief gerech
tigd zijn. Weliswaar wordt aan hun individuele en onbepaalde noden en be
hoeften tegemoet gekomen op grond van liefde, barmhartigheid en maatschap
pelijke zorg, maar bijstandsgerechtigden blijven gezien worden als behoeftigen 
die slechts een aanspraak op bijstand hebben, maar geen subjectief recht in de 
gebruikelijke betekenis van dat begrip.106 In de Bijstandswet wordt uitgegaan 

106 Deze betekenis houdt in dat een subjectief recht concreet is, onafhan
kelijk van invulling naar tijd, plaats en persoon. Het kan tegenover ieder
een of tegenover bepaalde mensen worden ingeroepen. Een subjectief 
recht gaat uit van een algehele wilsmacht en schept een aanspraak op een 
bepaalde prestatie. Holtmaat 1992:281 
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van de plicht en gehoudenheid van de overheid, niet van een afdwingbaar recht 
van de burgers. 

Deze terminologie sluit aan bij de op liefde gebaseerde giftwederkerigheid 
en bij de zorgmoraal. Daarover werd in Hoofdstuk I geschreven dat in de zorg-
moraal een attitude wordt bepleit van zorgvuldigheid jegens noden en behoef
ten van anderen die niet in rechten zijn uit te drukken maar die de agens - in dit 
geval de staat - toch als verplichtend ervaart. Deze onbepaalde plichten - zo 
schreef ik - komen dicht in de buurt van de natuurlijke verbintenis, de rechtsfi
guur waarin de reciprociteitsgedachte het meest pregnant tot uitdrukking 
komt. O p de staat zou dus een natuurlijke verbintenis rusten om de noden van 
behoeftige burgers te lenigen. 

De gedachte dat de staat door middel van de Bijstandswet aan een natuurlij
ke verbintenis voldoet, wordt impliciet ook door Heringa vertolkt waar hij 
schrijft over het karakter van sociale grondrechten. Sociale grondrechten hou
den een aanspraak op een prestatie door de overheid in, die ook reeds in andere 
wettelijke bepalingen is geregeld. Er is dus door de overheid voldaan aan een ver
plichting van moraal en fatsoen, of in de terminologie van de Bijstandswet: aan 
een verplichting op grond van liefde, barmhartigheid en maatschappelijke 
zorg. Het verdwijnen van een dergelijke regeling is volgens Heringa onrecht
matig en geeft de bijstandsgerechtigde het recht om daar tegenop te komen.107 

In die zin is het recht op bijstand afdwingbaar en beperkt vergelijkbaar met een 
subjectief recht. 

De natuurlijke verbintenis van de staat jegens bijstandsgerechtigden ont
neemt aan de bijstand het karakter van gunst en barmhartigheid en creëert pre
cies dat evenwicht tussen liefde en recht dat volgens Ricoeur108 nodig is om de 
ongewenste effecten van zowel de liefde en barmhartigheid als van het recht te 
mitigeren. "Justice is the necessary medium of love. Love is the necessary medium of 
justice". 

Toch kan er ook op een fundamenteler niveau worden gepleit voor het 
recht op bijstand als een subjectief recht. We keren daartoe terug naar het pri
maat van de loonarbeid dat in de drie parameters van het bijstandsdebat aanwe
zig is. Het onderscheid tussen een publieke en een private sfeer, en daaraan ge
koppeld het onderscheid tussen loon- en zorgarbeid, veroorzaakt structurele 
sociale ongelijkheid tussen mannen en vrouwen. Wederkerigheid tussen de 
sexen en gemeenschappelijke participatie in een - op loonarbeid gebaseerd - soli-
dariteitssysteem is daarom per definitie beperkt. In deze ideologische en sociale 
dichotomie ligt de werkelijke oorzaak van het feit dat de Bijstandswet, zoals nu 

107 Holtmaat 1992:285 
108 Zie Hoofdstuk I, p.47 

131 



Wederkerigheid en de staat 

geconcipieerd, geen "zuivere solidariteit" bevat. Pas wanneer vrouwen worden 
geacht te participeren in het solidariteitssysteem omdat zij door de economi
sche, maatschappelijke en morele waarde van hun zorgarbeid wel degelijk iets 
te ruilen hebben, is sprake van een evenwicht tussen gelijkheid en wederkerig
heid en van een geloofwaardige toepassing van het suum ««(^e-beginsel. Pas 
dan ook is de staat erin geslaagd door middel van de Bijstandswet principiële 
rechtsbetrekkingen tussen de burgers te vestigen, in de zin die Salet bedoelt. 

6.4 De crisis van de sociale zekerheid 

Hoewel het tweeledige systeem van sociale zekerheid niet beantwoordt aan de 
gepretendeerde "zuivere solidariteit", heeft de Nederlandse verzorgingsstaat na 
de Tweede Wereldoorlog een hoogwaardige en unieke organisatie van de soli
dariteit bereikt. Vanaf de jaren tachtig komt het systeem van sociale zekerheid 
echter onder druk te staan. Aanvankelijk wegens de collectieve lastendruk 
tengevolge van de explosieve groei van de uitkeringen, vervolgens - en in sa
menhang daarmee - ten gevolge van intensieve politieke en publieke debatten109 

over de normvervaging die het gevolg zou zijn van een te genereuze sociale soli
dariteit.110 De overheid reageerde veelvuldig met drastische bezuinigingen en 
ingrijpende stelselherzieningen. Beleidsoverwegingen drukten rechtsoverwe
gingen naar de achtergrond en lieten steeds minder ruimte voor principiële 
rechtsbetrekkingen. In deze context werd de reciprociteit niet meer bevorderd 
maar geblokkeerd, schrijft Salet.111 In hoeverre heeft het hoogontwikkelde soli-

109 Zie voor een overzicht en kritische bespreking daarvan Schuyt 1991b. 
Een studie waarin de omslag in het denken over de verzorgingsstaat preg
nant naar voren komt is het rapport van de WRR (1990) Een werkend per
spectief. Arbeidsparticipatie in de jaren negentig. 

110 Reeds eerder hadden de maatschappelijke velden waarop de sociale zeker
heid betrekking heeft, grote veranderingen ondergaan. Vanaf de jaren zes
tig begonnen arbeidsverhoudingen, economische verhoudingen, klasse
en sexeverhoudingen hun traditionele ordening te verliezen. Paternalisti
sche wederkerigheidsrelaties werden door het gelijkheidsstreven omge
woeld en vonden niet of slechts moeizaam een evenwicht tussen gelijk
heid en wederkerigheid. Zo heeft de gelijkheidswetgeving in de sociale ze
kerheid vaak geleid tot de uitkomst "even slecht is ook gelijk". Bovendien 
was de wetgeving ter gelijkberechtiging van vrouwen voornamelijk ge
richt op hun participatie aan de loonarbeid, en ontbrak een flankerend 
beleid gericht op de herverdeling van de zorgarbeid. Keuzenkamp en 
Teunissen 1990; Pessers 1991. 

111 Salet 1994:113 
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dariteitssysteem ook zijn eigen tegenkrachten opgeroepen? Wat veranderde er 
in de voorwaarden voor wederkerigheid tussen vreemden? 

In de eerste plaats lijkt zich de grootschaligheid van het systeem te wreken. 
De sociale posities van de verzekerden kunnen daardoor zo ver uiteenlopen, 
dat zij zich niet meer in eikaars risico's herkennen, noch rationeel van eikaars 
interdependentie overtuigd blijven. Erkenning van de ander wordt daardoor 
bemoeilijkt en zet de solidariteit onder druk. 

In de tweede plaats is er de totaliteit van het solidariteitssysteem. Wanneer 
men zich van de wieg tot het graf verzekerd weet, vermindert het besef van on
voorziene risico's. "Het fatum wordt een factum" schrijft Schuyt112. Rosanval-
lon113 trekt hier een vergelijking met het beroemde beslissingsmodel van 
Rawls. Wat sociaal rechtvaardig is, wordt vastgesteld achter een "sluier van on
wetendheid". Juist omdat men niet weet welke risico's men individueel zal lo
pen, is men bereid de risico's van allen te dragen. Op deze wijze neemt men wel
overwogen verantwoordelijkheid voor het eigen bestaan en daarmee ook voor 
dat van anderen. Maar wanneer men geen besef meer heeft van sociale risico's, 
of- en dat is evenzeer van belang - wanneer men geen inzicht meer heeft in de ri
sico's omdat deze in een ondoorzichtige en vaak internationale causaliteitske-
ten zijn gevat, zoals bij voorbeeld ten aanzien van milieurisico's het geval is, 
dan verdwijnen zowel de eigen verantwoordelijkheid voor de bestaansrisico's 
als de herkenning van de risico's van anderen. Maar er dreigt in de toekomst 
ook een ander gevaar voor de solidariteit, schrijft Rosanvallon.114 En dat is dat 
de individuele risico's zo nauwkeurig bepaalbaar zijn, dat de collectiviteit er 
geen verantwoordelijkheid meer voor wil nemen. Rosanvallon doelt hier op de 
voorspellende geneeskunde die op grond van de genetische structuur van men
sen individuele gezondheidsrisico's kan bepalen. Op deze wijze wordt - aldus 
Rosanvallon - de sluier van onwetendheid weggetrokken. Waarom zou men 
nog bereid zijn de gezondheids- en inkomensschade van een ander te dragen 
wanneer men zeker weet dat men zélf die schade niet zal lopen? 

In de derde plaats heeft de hoge graad van mutualisering van het solidariteits
systeem een klimaat van utilisme en calculatie geschapen. Er is premie betaald, 
dus moet er onvoorwaardelijk worden uitgekeerd zodra het verzekerde risico 
zich voordoet. Tegenover een bepaald recht staat nu eenmaal een bepaalde 
plicht. De naar berekening neigende mutualiteitsmoraal ging zich ook uitstrek
ken over de Bijstandswet. De hoogte van de bijstandsuitkering werd vergeleken 
met de hoogte van het (minimum)loon. En afhankelijk van de uitkomst van de 

112 Schuyt 1995:24 
113 Rosanvallon 1995:36 
114 Rosanvallon 1995:54 
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calculatie kon men besluiten aan de loonarbeid deel te nemen of zwart te gaan 
werken. Zo werd de mogelijkheid geopend om wél te ontvangen - en vaak zelfs 
dubbel: uitkering plus zwart loon - maar niet te geven. Het hoeft geen betoog 
dat deze vorm van free riding zowel de mutuele als de réciproque solidariteit 
uitholt. Schuyt verwoordt de mutualisering van het solidariteitssysteem als 
volgt: 

"Er is een berekende, zakelijke mentaliteit ontstaan ten opzichte van de so
ciale zekerheid, die echter niet past bij de meer emotioneel verankerde idee 
van sociale zekerheid als uitdrukking van sociale rechtvaardigheid ten op
zichte van de meest gedepriveerden. "ni 

De emotionele verankering van de sociale rechtvaardigheid verwijst precies 
naar de reciprociteitsmoraal die verloren is gegaan. 

In de vierde plaats heeft de bureaucratisering van de sociale zekerheid de soli
dariteit ondermijnd. Vanuit de optiek van wederkerigheid is de anonimisering 
die vaak met de bureaucratie gepaard gaat, funest voor de voor wederkerigheid 
zo belangrijke persoonlijke identificatie en intersubjectiviteit. Wie kan zichzelf 
als een nummer identificeren en hoe kan er tussen nummers intersubjectiviteit 
ontstaan? De uitkeringsgerechtigden vormen al lang geen vereniging meer, zo
als ten tijde van de onderlinge waarborgmaatschappijen, maar een administra
tieve en statistische verzameling van individuen. Waar het proletariaat in de 
loop van deze eeuw door sociale verenigingen werd geassocieerd tot solidaire 
werknemers, daar worden deze werknemers aan het einde van de eeuw weer ge-
dissocieerd tot een op statistische cijfers gebaseerde verzameling individuen. De 
interactie binnen een sociale vereniging is immers een geheel andere dan die 
binnen een mathematische verzameling. De interactie binnen een vereniging 
kent haar eigen symbolische communicatie en cohesie. Maar mathematische 
verzamelingen kennen slechts een abstract tekensysteem. Daarin bestaat zelfs 
geen rationele wederkerigheid meer, maar slechts pseudo-wederkerigheid. Uit
keringsgerechtigden en uitvoerders van de sociale zekerheid staan onverschillig 
tegenover elkaar. Deze posities tenderen naar het tegendeel van wederkerig
heid: vijandigheid en exploitatie. 

CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk werd het wederkerigheidsbeginsel toegepast op drie verschil
lende levenssferen. In de familiale en sociaal homogene gemeenschap blijkt we
derkerigheid min of meer spontaan tot stand te komen op grond van respectie
velijk familiale en sociale gelijkenis en verwantschap. In deze levenssferen is de 
affectieve en de sociale wederkerigheid zowel het mechanisme dat onderlinge 

115 Schuyt 1995:29 
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solidariteit bewerkstelligt, als solidariteit met vreemden uitsluit. Tevens bleek 
dat wederkerigheid weliswaar het mechanisme van solidariteit is, maar lang 
niet altijd deze solidariteit ook genereert. Daartoe behoort tussen de sexen en 
binnen sociale groepen ook het gelijkheidsbeginsel geactiveerd te worden. 

In de sfeer van de heterogene samenleving of hoog ontwikkelde Gesellschaft 
vindt een ingewikkelde transformatie van wederkerigheid plaats. Belangrijke 
instituties als het burgerlijk nationalisme, de markt en de verzorgingsstaat blij
ken zowel een rationele wederkerigheid tussen vreemden te kunnen bewerk
stelligen, als te kunnen vernietigen. Het ambivalente effect van deze instituties 
kan worden opgeheven door het recht indien en zolang dat erin slaagt principi
ële rechtsbetrekkingen tussen vreemden af te dwingen. Daarmee komt het 
vraagstuk van solidariteit tussen vreemden direct in de sleutel van de rechtsstaat 
en rechtsbeginselen te staan. 

Het recht als een partiële symbolische orde die als derde instantie bemiddelt 
tussen vreemden is het onderwerp van de laatste twee hoofdstukken van dit 
boek. 

135 





V Vrijheid, gelijkheid en 
wederkerigheid 

De grondslagen van de moderne rechtsorde 

1 INLEIDING 

Voorafgaand aan de beschouwing over de juridische betekenis van wederkerig
heid moet een kwestie worden behandeld die - hoe zeer ze ook voor de hand ligt 
- nog niet aan de orde is gesteld: de negatieve wederkerigheid. 

In de Inleiding werd uiteengezet dat dit onderzoek naar het wederkerig-
heidsbeginsel voortkomt uit de kritiek op (het assimilerende effect van) het ge
lijkheidsbeginsel, en een verkenning van het wederkerigheidsbeginsel beoogt 
voorzover dat beginsel bijdraagt aan sociale rechtvaardigheid. Wederkerigheid 
wordt dus uitdrukkelijk als een positief beginsel opgevat. Overeenkomstig 
deze opvatting werd in de voorafgaande hoofdstukken gesteld dat herkenning 
voorwaarde is voor de erkenning van de ander en voor wederkerige, solidaire 
verhoudingen. 

Maar er is ook een andere opvatting van wederkerigheid mogelijk waarin 
herkenning, erkenning en positieve wederkerigheid niet in een logisch verband 
staan. Want herkenning kan weliswaar tot empathie en solidariteit leiden, maar 
evenzeer tot afgunst en rivaliteit. Juist omdat het andere als het eigene weder
keert, keert ook het verlangen van de ander als het eigen verlangen weder. A 
identificeert zich met het (object van het) verlangen van B en wil hebben wat B 
heeft of dreigt te verwerven.1 In het ergste geval kan deze op identificatie geba
seerde hebzucht in agressie en geweld jegens de ander ontaarden, dus in het te
gendeel van positieve wederkerigheid. 

Inzicht in deze problematiek geeft onder anderen Girard2. Deze literatuur
criticus en filosoof gaat er mét auteurs als Benjamin, Mead en Lacan3 van uit dat 

1 Het verlangen van de ander als het eigen verlangen kwam reeds ter sprake 
bij de behandeling van de psychoanalytische en sociale betekenis van we
derkerigheid. Zie de bespreking van de opvattingen van Lacan over het 
verlangen van de ander Hoofdstuk I, en de bespreking van de opvatting
en van Lévi-Strauss daarover Hoofdstuk II. 

2 Girard 1982; Kaptein & Tijmes 1986 
3 Zie Hoofdstuk I 
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mensen alleen door de ander kunnen bestaan. Hun bestaanswijze - zo beweert 
Girard - is die van de mimese: de nabootsing. De mimese speelt reeds bij Plato 
en Aristoteles een belangrijke rol. Volgens Aristoteles is de mens zelfs het meest 
mimetisch van alle dieren. Girard meent dat de mimese niet alleen gunstige so
ciale gevolgen heeft. Alles wat gelijktijdig door meer mensen wordt begeerd, 
kan immers voorwerp worden van conflicten die kunnen uitmonden in ven
detta's. Herkenning leidt in dat geval niet tot erkenning van de ander en tot po
sitieve wederkerigheid, maar tot miskenning van de ander en tot de negatieve 
wederkerigheid van het "oog om oog, tand om tand".4 

In het wederkerigheidsspectrum aan de hand waarvan Sahlins een typologie 
van wederkerigheid construeerde, bevindt negatieve wederkerigheid zich lijn
recht tegenover de morele of positieve wederkerigheid die ik reciprociteit 
noemde. Daarmee verdwijnt de negatieve wederkerigheid uit de focus van mijn 
onderzoek en lijkt het gerechtvaardigd een behandeling van de negatieve we
derkerigheid achterwege te laten. 

Maar zo eenvoudig ligt het niet. Want tussen reciprociteit of positieve we
derkerigheid enerzijds en negatieve wederkerigheid en de vendetta anderzijds 
ligt - conform de typolologie van Sahlins - de mutualiteit. Juist deze tussenfi-
guur kan vanuit beide polen worden verklaard. Zoals in het vorige hoofdstuk 
bleek, kunnen mutuele verhoudingen zijn ingebed in réciproque verhouding
en. Maar ook is het mogelijk dat het wederkeren van het verlangen van de an
der als het eigen verlangen weliswaar tot jaloezie en afgunst leidt, maar toch 
niet omslaat in agressie en geweld. In een min of meer geordende samenleving 
pleegt de jaloezie zich uit te drukken in economische concurrentie en competi
tie. Men wil nog steeds hebben wat de ander heeft maar is bereid daarvoor een 
prijs te betalen. 

De gemeenschappelijke herkomst van reciprociteit, mutualiteit en negatie
ve wederkerigheid uit zich in een vloeiende lijn tussen deze drie sociale attitu
des. Hoewel ook in dit hoofdstuk het onderzoek naar positieve wederkerigheid 
wordt voortgezet, zal de negatieve wederkerigheid - bij de bespreking van 
Rousseau - aan de orde komen. 

Zie over de negatieve wederkerigheid ook Hoofdstuk I en met name de 
bespreking van het stadiummodel van Kohlberg. De norm van "oog om 
oog, tand om tand" werd in het tweede stadium van morele ontwikkeling 
aangetroffen en als een primitieve en infantiele moraal gekwalificeerd. 
Zie ook Gouldners (1960) opmerkingen over negatieve wederkerigheid 
en de lex talionis. 
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Positieve wederkerigheid kan op grond van de voorafgaande hoofdstukken als 
volgt worden omschreven: 

wederkerigheid is een duurzame, op intersubjectiviteit of geïnstitutionali
seerd vertrouwen gebaseerde, verhouding van alternerende ongelijkheid 
waarin onbepaalde prestaties op termijn worden verevend. 

De noodzaak van en het vermogen tot wederkerigheid werden herleid tot de 
primordiale bestaanswijze van mensen. Indien het oerconflict tussen geldings
drang en erkenningsdwang niet wordt opgelost in een verhouding van weder
kerigheid, kunnen mensen niet als subject bestaan. Voorwaarde voor de oplos
sing van dit conflict is een gemeenschappelijk gedeelde symbolische orde, 
waardoor het andere als het eigene kan wederkeren. O p grond van dit wederke
ren kan de ander worden herkend en in beginsel als subject erkend. 

In de vorige hoofdstukken werd een onderscheid gemaakt tussen affectieve, 
sociale en rationele wederkerigheid. De affectieve wederkerigheid - die op liefde 
en de giftethiek is gebaseerd - wordt vooral in het verwantschapssysteem ge-
praktizeerd. De sociale wederkerigheid treffen we aan in homogene gemeen
schappen met een gedeelde symbolische orde en face toface-relalies. De sociale 
wederkerigheid verschijnt in de gedaante van solidariteit tussen mensen die el
kaar op grond van sociale en/of etnische gelijkenissen herkennen. De rationele 
wederkerigheid werd geassocieerd met een heterogene samenleving, waarin 
geen of slechts een beperkte gemeenschappelijke symbolische orde bestaat, en 
het andere dus ook niet meer als het eigene kan wederkeren. Volgens Kohlbergs 
model van morele ontwikkeling vervult het recht hier zijn hoogste morele 
functie. Door middel van zijn beginselen creëert het recht een nieuwe symboli
sche orde, die rationeel kan worden gedeeld door mensen van uiteenlopende 
culturen. Hoewel zij elkaar niet herkennen op grond van sociale of etnische ge-
iijkenissen, herkennen zij elkaar - op rationele gronden - wél als lid van dezelfde 
rechtsgemeenschap. Het recht wordt aldus een nieuwe, gemeenschappelijke 
symbolische orde. Op deze wijze wordt tussen vreemden een rationele weder
kerigheid ofwel een rationele solidariteit mogelijk. In Hoofdstuk III werd ech
ter tevens duidelijk dat het positieve recht een ontkenning van wederkerigheid 
kan inhouden of wederkerigheid kan reduceren tot een mutuele do ut des-ver-
houding. 

In dit en het volgende hoofdstuk zal de rol van het recht bij de transformatie 
van sociale in rationele wederkerigheid nader worden onderzocht. Daartoe 
wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de bouwstenen met behulp waar
van het wederkerigheidsbegrip tot dusver werd geconstrueerd. In het eerste 
deel wordt het begrip symbolische orde hernomen en in het perspectief van het 
recht geplaatst. Vervolgens wordt de symbolische orde van het gewoonterecht 
beschreven, alsmede de betekenis die sociale wederkerigheid binnen die orde 
heeft. In het tweede deel van dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de historische 
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overgang van de in het gewoonterecht gewortelde sociale wederkerigheid naar 
de rationele wederkerigheid van het /»ostconventionele recht. Deze overgang 
krijgt veel aandacht omdat in deze periode de rechtsfilosofische grondslagen 
werden gelegd voor een nieuwe symbolische orde: de moderne rechtsorde. 
Deze grondslagen maken in beginsel een transformatie mogelijk van sociale in 
rationele wederkerigheid. Aan deze transformatie zijn echter voorwaarden ver
bonden, die pas in de loop van deze eeuw min of meer werden gerealiseerd door 
middel van wat gewoonlijk de "vermaatschappelijking van het recht" wordt ge
noemd. Dit proces wordt in het laatste hoofdstuk van dit boek geherinterpre
teerd vanuit de optiek van wederkerigheid. 

2 SYMBOLISCHE ORDE EN SYMBOLISCH SYSTEEM 

Voorzover het begrip symbolische orde in de juridische literatuur voorkomt,5 

wordt vooral gedoeld op wat Mead een "common universe of discourse" noemt. 
Het gaat daarbij om een gemeenschappelijk wereldbeeld, om collectieve repre
sentaties (Durkheim) op grond waarvan mensen zichzelf en elkaar duiden en 
begrijpen, situaties definiëren, verwachtingen en handelingen op elkaar afstem
men. Voor een juist inzicht m de juridische betekenis van wederkerigheid ver
dient het begrip symbolische orde meer aandacht dan het in de juridische litera
tuur gewoonlijk ontvangt. 

Meer nog dan een animal rationale - het mensbeeld van het moderne recht -
is de mens volgens Cassirer6 een animal symbolicum. Mensen leven niet primair 
samen in een fysisch universum, maar in een symbolisch universum. "De sym
bolische laag van de sociale realiteit is zodanig omvangrijk en belangrijk, zo over
weldigend zelfs, dat het moeilijk schijnt haar af te grenzen", schrijft Gurvitch.7 

Symbolen zijn eenheid-stichtende betekenissen van vaak fundamentele erva
ringen. Dood en agressie, vreugde en verdriet, sexualiteit, het verstrijken van de 
tijd en de eeuwigheid, de duurzaamheid van sociale instituties zoals de clan, 
stam en verwantschap, het behoren tot een groep en het antagonisme tussen 
groepen zijn voorbeelden van dergelijke gesymboliseerde ervaringen. Symbo
len representeren ook ideaalbeelden zoals de Held, de Heilige, de Wetgever, de 
Rechter, de Vorst, het Genie etc. Als zodanig incarneren zij het idee van vol
maaktheid en rechtvaardigheid. 

Met name in de rechtsfilosofie (hermeneutiek en semiotiek), en in de 
rechtssociologie en rechtsantropologie. 
Geciteerd door Beerling 1966:96. Cassirer baseerde zich overigens onder 
anderen op Mead 1934. 
Gurvitch (1957) 1966 
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De symbolen, producten en producenten van de sociale werkelijkheid 
waarvan zij de quintessens vertegenwoordigen, functioneren als een soort 
vloeibaar en alomtegenwoordig cement dat overal in doordringt om on
ophoudelijk breuken en wanverhoudingen der niveaus te herstellen ".* 

De onophoudelijke beweeglijkheid van de sociale orde creëert immers een 
inherente instabiliteit die steeds weer tot een minstens fictieve eenheid moet 
worden hersteld. Symboolbouwende en symboolafbrekende activiteiten zijn 
daarom essentieel voor de fundering en verandering van elke samenleving. 

Het begrip symbolische orde werd in Hoofdstuk I geïntroduceerd bij de be
spreking van het werk van Lacan. De symbolische orde werd daar opgevat als 
de wereld van taal en betekenissen waarin het kind wordt geboren en waardoor 
het subjectiviteit verkrijgt. Het ging op die plaats vooral om de psychoanalyti
sche constructie van wederkerigheid en om de onbewuste structuur ervan. Vol
gens Lacan is de symbolische orde - gerepresenteerd door de Vader - de derde 
term dankzij welke de fusionele eenheid van moeder en kind kan worden door
broken en het verschil tussen beiden kan worden gearticuleerd. Pas door inter
ventie van een derde kan een kind een subject worden. A en B moeten dus eerst 
worden gescheiden als subjecten alvorens zij intersubjectief tot wederkerigheid 
in staat zijn, dat wil zeggen alvorens het eigene via de ander kan wederkeren. In 
die zin impliceert wederkerigheid de gelijktijdige erkenning én opheffing van 
het verschil. Bij de behandeling van de sociale contractstheorie en de rechtssub-
jectiviteit zal dit aspect van wederkerigheid opnieuw aan de orde komen. 

Er is nog een ander aspect waarop in Hoofdstuk I werd gewezen en dat hier 
opnieuw aandacht verdient, en dat is de betrekkelijke autonomie van de sym
bolische orde. Volgens Lacan is de symbolische orde niet het resultaat van per
soonlijke intenties of preferenties, noch van een rationeel ontwerp. Men kiest 
geen symbolische orde, men wordt erin geboren. De symbolische orde heeft 
wat dat betreft een primordiaal karakter. Dit wil overigens niet zeggen dat de 
symbolische orde geen erkenning nodig heeft, of dat er geen interpretatiever
schillen mogelijk zijn. Integendeel, de symbolische orde brengt juist eenheid in 
het geheel van de vele mogelijke interpretaties van de gesymboliseerde werke
lijkheid. Zij slaagt daarin omdat zij slechts een uitwendige eenheid sticht en geen 
boodschap heeft aan eenheid of verschil op het niveau van de inwendige, per
soonlijke beleving. 

De uitwendige werking van de symbolische orde kan worden geadstrueerd 
aan de hand van de rituelen en formaliteiten van het recht en de religie, twee be
langrijke symbolische ordes. Zodra iemand tot rechter wordt benoemd of tot 
priester gewijd, verandert zijn leven ingrijpend, hoewel er in de persoon zelf 

Gurvitch (1957) 1966 
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niets verandert. Aan de persoon wordt een symbolisch gezag toegevoegd dat hij 
uitoefent zolang hij in toga of kazuifel is gekleed en zich houdt aan de rituelen 
van de rechtzitting of eredienst. Ook al twijfelen de rechter en priester ernstig 
aan de juistheid van hun vonnis of geloof, dat doet in beginsel niets af aan de 
symbolische betekenis van hun ambt. Het ambt heeft een sacrale dimensie die 
los staat van degene die het ambt uitoefent. Mede daarom imponeren rituelen 
en ceremonieën. Ze volgen hun eigen weg en spelen juist niet in op onze parti
culiere emoties en interpretaties.9 

O p dezelfde wijze is de symbolische orde betrekkelijk ongevoelig voor in
terpretatieverschillen. De rechtswetenschap bestaat uit weinig anders dan uit 
steeds veranderende interpretaties van wat het juiste recht wordt geacht te zijn. 
Maar deze interpretatieverschillen blijven binnen de eenheid van wat men ge
meenschappelijk als dogma's, rituelen of formaliteiten aanvaardt. 

"De symbolische formules houden de chaos van de interpretaties bijeen. 
Een sterk door uitwendige symbolen gestructureerde gemeenschap is een 
samenleving die bestand is tegen versnippering op het niveau van het bete
kende. Een symbolische eenheid verdraagt veelheid, " 

aldus Moyaert.10 

Overigens is het begrip symbolische orde niet identiek aan het begrip sym
bolisch systeem.11 Een symbolische orde kan niet door wetenschappelijke clas
sificaties, rationele overwegingen of formele afspraken worden ontworpen of 
gewijzigd. Een symbolisch systeem daarentegen staat wel open voor verande
ringen op grond van rationele overwegingen en afspraken, en is daarop zelfs ge
baseerd. De wiskunde, de logica, de regels van een spel, maar ook verkeerste
kens, beroepsregels en -codes hebben hetzelfde effect als een symbolische orde: 
ze sturen en coördineren uitspraken, handelingen en verwachtingen, en ze ge
ven er betekenis aan. Maar anders dan de symbolische orde, is een symbolisch 
systeem niet autonoom. Er kunnen rationele afspraken worden gemaakt over 
een nieuw ontwerp van spelregels, van verkeerstekens of beroepsregels. 

Moyaert maakt het onderscheid tussen een symbolische orde en een symbo
lisch systeem duidelijk aan de hand van het onderscheid tussen mensen en die
ren. Volgens het wetenschappelijke symboolsysteem is er in verschillende op
zichten slechts een gradueel verschil tussen mensen en dieren. Toch blijft in de 
symbolische orde het wetenschappelijk arbitraire onderscheid tussen mens en 
dier hardnekkig gehandhaafd. Hoe dierlijk een mens zich ook gedraagt, hij 

9 Moyaert 1994:48 
10 Moyaert 1994:53 
11 Zie voor een heldere, op Peirce gebaseerde, beschouwing over de beteke

nis van symboolsystemen Schuyt 1997. 
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blijft lid van de gemeenschap van mensen, op wie we niet mogen jagen en wiens 
vlees we niet mogen eten. Kannibalisme wordt als een schending van het sacrale 
gezien.12 

Het recht kan als een combinatie van een symbolische orde en een symbo
lisch systeem worden opgevat. Wetten berusten op afspraken en kunnen wor
den veranderd. Ze behoren in die zin tot een symbolisch systeem. Rechtsover-
tuigingen en rechtsgevoelens daarentegen zijn vaak minder rationeel te beargu
menteren, en ontlenen hun kracht juist aan hun betrekkelijke onveranderlijk
heid. Ze verwijzen meestal naar geïnternaliseerde voorstellingen en als vanzelf
sprekend ervaren normen.13 Ze behoren in die zin tot de symbolische orde. 
Wetten die op rechtsovertuigingen zijn gebaseerd en het rechtsgevoel bevredi
gen hebben een dubbele verankering, en ontlenen juist daaraan een krachtige 
legitimatie. 

Keren we terug tot de lacaniaanse symbolische orde. Deze werd betrekke
lijk autonoom genoemd. Er lijkt weinig ruimte voor een verandering van de 
symbolische orde waarin men wordt geboren en gesocialiseerd. Vanuit lacani-
aans perspectief is daarom weinig grond voor het Verlichtingsideaal van indivi
duele autonomie en zelfbeschikking. Autonomie in de letterlijke betekenis van 
zelf-wetgeving ontkent immers de voorgegeven wetten van de symbolische 
orde. Voor zover er al ruimte is voor individuele autonomie, lijkt deze zich bin
nen de beperkingen van het symbolische te bevinden. 

Maar toch is de heteronome determinatie van mensen niet absoluut. De 
'Trias van Lacan" - het onderscheid tussen de orde van het imaginaire, symboli
sche en reële - brengt hier relativering. Dat wat niet in de symbolische orde kan 
worden opgenomen - bij voorbeeld omdat het niet in taal kan worden uitge
drukt - blijft achter in het onbewuste. En hoewel ook het onbewuste is "ge
structureerd als een taal" - dat wil zeggen onder invloed van de symbolische 
orde staat en in die zin "transindividueel" is - krijgt het een individuele uitdruk
king, bijvoorbeeld in een therapeutische sessie, in de kunst, of in de persoonlij
ke biografie. 

Ook in de socialiseringstheorie van Mead kunnen argumenten worden ge
vonden voor het bestaan van een individuele vrijheid ten opzichte van de sym
bolische orde. Mead maakt een onderscheid tussen het Ik en het Mij. Het Mij is 
de sociale identiteit: dat deel van het Zelf dat wordt bepaald door de geïnterna
liseerde verwachtingen van anderen. Tegenover het Mij staat het Ik, het 
niet-gesocialiseerde deel van het Zelf dat zich wil laten gelden op een wijze die 

12 Moyaert 1994:40 
13 Zie bij voorbeeld Nieskens-Isphording 1991:33 over de voor-juridische di

mensies van de eigendom. 
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nog niet symbolisch is bemiddeld. Deze geldingsdrang van het Ik is volgens 
Mead vaak de motor voor wijzigingen in de symbolische orde, voor nieuwe col
lectieve representaties en voor daaruit voortkomende sociale veranderingen. 

En tenslotte kan ook vanuit de symbolische orde zelf een articulatie van het 
individu voortkomen, zelfs zodanig dat de individuele autonomie een politiek 
of cultureel gebod wordt: "Wees u zelf, wees echt en authentiek!" Het beginsel 
van de individuele autonomie en vrijheid is zelfs een van de grondslagen van de 
moderne westerse samenlevingen en van het westerse recht. Daaraan verwant is 
nog een ander belangrijk gebod tot ontwikkeling gekomen dat aan het individu 
ruimte geeft ten opzichte van de symbolische orde, en dat is het waarheidsge
bod.14 Mede dankzij dit gebod kunnen bijvoorbeeld ideologieën worden ont
maskerd. Van een ideologie wordt gesproken als het om een partijdige of per-
spectivistische voorstelling van de werkelijkheid gaat, die ten doel heeft de be
staande werkelijkheid te rechtvaardigen (dekmantel-ideologie) of juist te veran
deren (speerpunt-ideologie).15 

Het verschil tussen een symbolische orde en een ideologie is overigens niet 
altijd even scherp. De mens mag dan volgens Cassirer een animal symbolicum 
zijn, volgens Beerling16 kan hij met evenveel recht als een animal ideologicum 
worden gekwalificeerd. Mensen blijken de symbolische orde te interpreteren 
binnen de context van een ideologie.17 Als zodanig probeert een ideologie een 
consensus inzake de interpretatie van de symbolische orde te garanderen, of al
thans de grenzen aan te geven waarbinnen de dissensus zich mag bewegen.18 

In het voorafgaande werd herhaaldelijk gesteld dat een gemeenschappelijke 
symbolische orde weliswaar de voorwaarde is voor herkenning, erkenning en 

14 Goudsblom 1977 
15 Beerling 1966 
16 Beerling 1966:202 
17 Ook komt het voor dat het bestaan van een symbolische orde lijkt te 

worden ontkend. Een duidelijk voorbeeld daarvan is het debat dat in 
vrouwen- en homostudies wordt gevoerd over het ouderschap. Vader
schap en moederschap - zo wordt beweerd - zijn arbitraire, sociale con
structies. De symbolische lading van het verwantschapssysteem die voor 
de identiteit van het kind zo belangrijk is, wordt gebagatelliseerd. Daar
entegen wordt gepleit voor "families we choose", mede mogelijk geworden 
door kunstmatige voortplantingstechnieken. Het pleidooi voor de ont-
symbolisering van het ouderschap strekt zich bij sommige auteurs uit tot 
de kloontechniek. Deze techniek zou aan homosexuelen volledige indivi
duele beslissings- en constructievrijheid ten aanzien van hun ouderschap 
garanderen. Zie voor een dergelijk pleidooi Eskridge & Stein 1998. 

18 Cotterell 1992:115 
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'aarmee voor wederkerige verhoudingen, maar of wederkerigheid zich kan 
ontwikkelen tot een duurzame, moreel geladen evenwichtsverhouding is mede 
afhankelijk van de normen, regels en instituties die binnen een bepaalde symbo
lische orde gelden. Vooral rechtsnormen spelen een belangrijke rol. Ze blijken 
de mogelijkheidsvoorwaarden te zijn om wederkerigheid op een hoger moreel 
niveau te realiseren. Van dat hoge morele niveau is sprake wanneer mensen, die 
elkaar in een hoog ontwikkelde, pluriforme samenleving niet meer herkennen, 
toch bereid zijn elkaar te erkennen als mede-lid van hun rechtsgemeenschap. 
"In the midst of strangers, law reaches its highest level", schrijft Black.19 Tege
lijkertijd blijkt het recht reciprociteit tot mutualiteit of zelfs tot een vijandig an
tagonisme te kunnen transformeren. Much literature tends to suggest that soci
al relations exhibit most harmony when lawyers' law intrudes least", conclu
deert Cotterell.20 

Het recht vervult in het opzicht van wederkerigheid kennelijk geen minder 
ambivalente rol dan instituties als de markt en de staat. Cotterell benadrukt dat 
de vraag of het recht wederkerigheid bevordert of reduceert - en in het slechtste 
geval zelfs vernietigt - vooral afhankelijk is van de symbolische voorstellingen 
die mensen zich van hun samenleving, hun samenwerking en hun onderlinge 
relaties maken, alsmede van de rechtsinstituties die aan deze voorstellingen be
antwoorden 

We zullen nog zien hoe de nieuwe symbolische voorstellingen van de sa
menleving en van de politieke en eigendomsverhoudingen die in de Moderni
teit tot ontwikkeling kwamen, inderdaad van grote invloed zijn geweest op 
norm en praktijk van de wederkerigheid. 

DE SYMBOLISCHE ORDE VAN HET GEWOONTERECHT 

De symbolische orde vangt aan met een regel. De mensheid staat nog aan het 
begin van haar ontwikkeling en heeft haar fundamentele ervaringen nog niet in 
kunst, godsdienst, rituelen of een rechtssysteem gesymboliseerd. Het samenle
ven moet nog tot ontwikkeling komen door aanvaarding van een eerste regel. 
Het gaat hier om de mentale structuur die Lévi-Strauss de "Regel als Regel" 
noemt.21 Zonder regels zou er geen ordening van de omgeving mogelijk zijn. 
Mensen zouden in een mentale chaos leven, slechts geleid door hun instincten. 
Er is pas een uittrede uit de chaos en uit het instincten-universum mogelijk 
wanneer mensen zich gaan verhouden tot een regel. Overeenkomstig de theo-

19 Black 1976:41 
20 Cotterrell 1992:96 
21 Zie Hoofdstuk II 
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rie van Mead raken zij daartoe in staat zodra zich een reflexief bewustzijn - dat 
wil zeggen: de geest - ontwikkelt. Het is de regel die bemiddelt in het oercon
flict tussen geldingsdrang en erkenningsdwang. Via de gemeenschappelijk aan
vaarde regel kan het andere als het eigene wederkeren (reflecteren). Door mid
del van dit reflexieve regelbewustzijn kan vervolgens het proces van herken
ning en erkenning en daarmee van het samenleven-in-wederkerigheid op gang 
komen. 

Het recht - als onderdeel van de symbolische orde - vervult een analoge func
tie. In een juridisch geding wordt een conflict tussen A en B beslecht door een 
derde, bemiddelende instantie: de wet. De wet zal slechts gelegitimeerd zijn 
wanneer in en via de wet "het eigene wordt gereflecteerd". Ook het rechtsbe-
wustzijn is een reflexief regelbewustzijn. Dat impliceert dat wederkerigheid 
niet alleen de eerste sociale wet, maar ook de eerste wet van het recht is. Er volgt 
tevens uit dat de eerste schending van het rechtsbewustzijn, schending van de 
wederkerigheid is. 

Maar ook om nog een andere reden is dat het geval. De structuur van de 
geest wordt volgens Lévi-Strauss niet alleen bepaald door de Regel als Regel, 
maar ook door het "synthetisch karakter van de gift".22 Wat gegeven of gepres
teerd wordt, moet vroeg of laat - bij wijze van verevening - naar de gever of de 
prestant wederkeren. Want in de gift en in de prestatie wordt het Zelf meegege
ven. Via de prestatie van de ander wil dit Zelf wederkeren. Het is de kracht van 
de "hau" waarover Mauss en Sahlins schreven: de geest van de gever wil terug
keren naar zijn foyer d'origine. Wanneer de geest van de gever, of zijn Zelf, niet 
wederkeert via een tegengift of tegenprestatie, ontstaat een gevoel van depriva
tie, voortkomend uit wat als een ongerechtvaardigde verarming wordt ervaren. 
Het juridisch leerstuk van de ongerechtvaardigde verrijking en verarming kan 
tot de wederkerigheidsstructuur van de geest worden herleid en daarmee als een 
fundamenteel leerstuk van het vermogensrecht worden gekwalificeerd.23 Ook 
in dit opzicht hebben de eerste regels van het recht en de eerste regels van de 
symbolische orde eenzelfde oorsprong. 

22 Zie Hoofdstuk II 
23 Zie daarover Nieskens-Isphording (1991:32) die instemmend de door 

Schoordijk herhaaldelijk geuite, maar nergens onderbouwde stelling aan
haalt dat ieder vermogensrechtelijk denken een denken in termen van ge
en ongerechtvaardigde verrijking dient te zijn. "Daarmee tilt hij de on
gerechtvaardigde verrijking uit boven de grenzen van haar actie en wijst 
haar aan als fundament van het vermogensrecht. Aldus levert hij de sleu
tel tot een ordeningsprincipe van het gehele verbintenissenrecht." 
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In de pre-moderniteit functioneerde het recht tesamen met andere betekenis-
verlenende instituties zoals magie, religie, mores en rituelen. Deze instituties 
waren niet strikt van elkaar te onderscheiden. Het recht was geworteld in de 
symbolische orde van de lokale gemeenschap en werd gevoed door de cultuur 
van die gemeenschap. Regels en rechtsregels vloeiden in elkaar over. Men 
spreekt in dat geval van gewoonterecht. 

Fuller24 definieert het gewoonterecht als a language of interaction en an un
written code of conduct. Net zoals degene die spreekt zich niet bewust is van de 
grammaticale regels die zijn spreken mogelijk en begrijpelijk maken, zo is ook 
degene die handelt volgens het gewoonterecht zich niet bewust van de rechtsre
gels die aan zijn handelen ten grondslag liggen. In Fullers omschrijving van het 
gewoonterecht, komt duidelijk tot uiting hoe nauw het gewoonterecht is ver
weven met de lokale symbolische orde als geheel. Fuller schrijft: 

"The law of the tribe or extended family is not simply a chart of do's and 
don't's; it is a program for living together. Some parts of the program may 
achieve articulation as distinct 'norms' imposing specially defined 'sancti
ons'. But the basic logic of customary law will continue to inhere in the sy
stem as a whole. Lévi-Strauss may seem at times to drive this quality of 
primitive social orders to the point of caricature, but if so, his efforts have 
provided a wholesome antidote to the tendency to assume that any custo
mary system can be reduced to a kind of code book of numbered para
graphs, each paragraph standingforth as a little law complete in itself'.2} 

Dit laag-gespecificeerde karakter van het gewoonterecht is kenmerkend 
voor traditionele, kleine en homogene gemeenschappen. De regels die daarin 
gelden zijn vooral bedoeld om desintegratie van de gemeenschap te voorko
men. Rivaliteit, afgunst en geweld worden door het symbolisch beladen ge
woonterecht gekanaliseerd. Durkheims onderscheid tussen mechanische en or
ganische solidariteit - dat in Hoofdstuk II ter sprake kwam - is ook hier van toe
passing. Laag ontwikkelde samenlevingen kennen een collectief bewustzijn en 
een mechanische solidariteit, gericht op het behoud van de stam of de clan. Het 
behoud van de gemeenschap wordt met behulp van repressief gewoonterecht 
afgedwongen. 

Desintegratie wordt ook voorkomen door verankering van de sociale we
derkerigheid in het gewoonterecht. Luhmann26 spreekt in dit verband van een 
"geconsolideerde wederkerigheid", die in een "eenheid van rechten en plich
ten" tot uitdrukking komt. De sociale relaties zijn ingebed in een complex net-

24 Fuller 1969 
25 Fuller 1969 
26 Luhmann 1981:50 
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werk van afhankelijkheidsverhoudingen waarin hulp en steun worden gege
ven, diensten worden verricht en goederen circuleren. Deze prestaties zijn, al
dus Luhmann, niet onder een strikte, synallagmatische vorm te brengen, omdat 
zij alleen in een langdurige samenhang van geven, ontvangen en teruggeven so
ciale zekerheid bieden. Deze sociale reciprociteit - zo schrijft Luhmann - gene
reert bovendien uit zichzelf sancties. 

"Man kann im Netz der Verwandtschaften und Verschwägerungen, der 
dörflichen oder der schichtspezifischen Geselligkeit, der Klientelsysteme 
und der Hilfsvereinigungen das Sicheinlassen auf die Wünsche des ande
ren regulieren; man kann kalkulieren, dass Entgegenkommen mit Entge
genkommen vergolten wird und dass man sich nicht ohne Nachteil aus der 
praktizierten Solidarität zurückziehen kann".17 

Heeft de sociale, normatieve wederkerigheid van het gewoonterecht dus 
geen specifiek juridische sancties nodig, wel ontstaan er vanuit de gepraktizeer-
de wederkerigheid rechtvaardigheidsnormen. 

"Gerechtigkeit ist konkret das, was in einer Position im Hinhlick auf an
dere geschuldet ist; sie ist in diesem positionspezifischen und sozialen Sinne 
relatio, mensura, commensuratio, aequalitas, adaequatio".28 

De sociale wederkerigheid in traditionele gemeenschappen is weliswaar 
duurzaam en onbepaald, maar was vaak ook verticaal van karakter. In dat op
zicht beantwoordde zij niet aan de hierboven gegeven definitie van wederkerig
heid. Tussen leenheer en vazal, tussen meester en gezel, tussen heer en knecht, 
tussen man en vrouw bestonden duurzame, op vertrouwen gebaseerde relaties 
waarin onbepaalde plichten werden nagekomen. Er was echter geen sprake van 
alternerende ongelijkheid, noch van verevening op termijn, althans niet vanuit 
een seculier perspectief. In de pre-Moderniteit ontbrak echter juist dat seculiere 
perspectief. Het lijdt immers geen twijfel, schrijft Gurvitch,29 dat in de loop der 
geschiedenis de symbolische orde aanvankelijk werd bepaald door het geloof in 
het bovennatuurlijke en van mysticisme doortrokken is geweest. Goden en de 
geest van de voorouders participeerden in de sociale ruilverhoudingen en gaven 
daaraan een metafysische vereveningsdimensie. Ook de christelijke cultuur 
biedt daarvan voorbeelden te over. Zo leert het Nieuwe Testament in de Ber
grede dat na de dood de maatschappelijk ongelijke posities zullen worden om
gekeerd en dat er alsnog verevening plaats vindt. Dat de keten van geven, ont
vangen en teruggeven zich voortzet tot in het hiernamaals, blijkt bij voorbeeld 
ook uit de interessante studie van McLaughlin over de ruilhandel tussen gelovi-

27 Luhmann 1981:51 
28 Luhmann 1981:51 
29 Gurvitch (1957) 1966:90 
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gen en religieuze gemeenschappen. Kloosters en kerken ontvingen geschenken 
in ruil voor gebeden ten behoeve van het "zieleheil" van de gevers of hun (over
leden) familieleden. 

"The men and women who made these gifts did not throw away valuable 
property heedlessly, without regard to its worth. They fully expected to re
ceive something in exchange - wether in the form of small favors, property, 
prayer or 'reward in heaven'. "30 

Het normatieve element van (alternerende) (on)gelijkheid in de definitie van 
wederkerigheid is van latere datum en gerelateerd aan /wr-conventionele func
ties van het recht. Wederkerigheid raakt niet alleen verbonden met de noties 
van gelijkheid en individualiteit, maar ook met die van eigendom, rechtssubjec-
uviteit en de politieke organisatie van de gemeenschap. Deze nieuwe noties wa
ren het gevolg van paradigmatische wijzigingen die zich - mede onder invloed 
van veranderende materiële condities - in de symbolische orde van de westerse 
samenlevingen voltrokken. Deze omwenteling wordt gewoonlijk met de tref
woorden "modernisering" en "rationalisering van het wereldbeeld" samenge
vat. Hoewel dit proces tegenkrachten opriep, zoals de Romantiek, en deze te
genkrachten zelfs zo vitaal zijn gebleken dat zij tegenwoordig in een postmo
dernistische variant weer naar boven komen, is het onloochenbaar dat de Mo
derniteit ingrijpende veranderingen in de sociale verhoudingen heeft teweegge
bracht en daarmee in de sociale wederkerigheid. 

De verzelfstandiging van het recht ten opzichte van de conventionele sym
bolische orde en de opkomst van de staat hebben daarbij een belangrijke rol ge
speeld. In de loop van de Moderniteit neemt de betekenis van het gewoonte
recht af en ontstaat een min of meer rationeel ingericht en relatief autonoom 
rechtssysteem dat de nieuwe sociale en politieke verhoudingen regelt. Wordt 
daarin de norm van reciprociteit gehandhaafd en zo ja hoe? 

Sommige auteurs geven een ronduit negatief antwoord. Het moderne recht 
zou tot een ontkenning van de sociale wederkerigheid en van de daarop geba
seerde sociale moraal hebben geleid. Dit standpunt wordt bijvoorbeeld verkon
digd door Diamond.31 In een discussie met Bohannan bestrijdt hij diens opvat
ting dat het positieve recht een institutionalisering van het gewoonterecht is, zij 
het dat deze institutionalisering een eigen dynamiek en dimensie krijgt waar
door sommige rechten en plichten worden versterkt, andere verzwakt of gene
geerd. Diamond gelooft echter niet in een evolutionaire ontwikkeling van ge
woonterecht naar positief recht. 

30 McLaughlin 1994:145 
31 Diamond 1971 
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"The relation between custom and law is, basically, one of contradiction, 
not continuity".32 Law and custom both involve the regulation of human 
behavior but their characters are entirely distinct; no evolutionary balan
ce has been struck between developing law and custom, whether traditio
nal or emergent ",33 

De opkomende staat, het burgerlijk recht en het recht als bestuursinstru
ment betekenen volgens Diamond een gestage ontbinding van lokale gemeen
schappen, van verwantschapssystemen en van de sociale wederkerigheid die 
daarbinnen wordt gepraktizeerd. Diamond haalt ter adstructie van zijn bewe
ring Maine en Von Jhering aan: 

"As the state develops, according to Maine, 'the individual is steadily sub
stituted for the family as the unit of wich civil laws take account. 'And in 
Jhering's words, 'The progress of law consists in the destruction of every na
tural tie, in a continued process of separation and isolation'.34 

Dit proces wordt, aldus Diamond, bevorderd door de innige alliantie die 
zich geleidelijk ontwikkelt tussen staat, recht en een kapitalistische economie. 
De vernietiging van sociale bindingen en de sociale moraal van wederkerigheid 
roept uiteindelijk de morele noodzaak van mensenrechten op. 

The struggle for civil rights, then, is a response to the imposition of civil 
law. With the destruction of the primitive base of society, civil rights have 
been defined and redefined as a reaction to drastic changes in the socioeco
nomic structure, the rise of caste and class systems, imperialism, modem 
war, technology as a means of social exploitation, maldistribution and mi
suse of resources, racial hatred. The right to socially and economically 
fruitful work, for example, which did not come into question in a primiti
ve society or in a traditional sector of an early state (and therefore was not 
conceived to be a stipulated right) becomes an issue under capitalism. The 
demand implies a need f or profoundly changing the system and indicates 
that our sense of the appropriately human has very ancient roots indeed.35 

Het positieve recht, zo concludeert Diamond, creëert pathologische sociale 
relaties en noodzaakt - door middel van mensenrechten - tot een herstel van de 
sociale wederkerigheid, tot dat wat appropriately human is. In Diamonds visie 
herkennen we de invloed van Maine, Von Jhering, Marx, Engels en Weber. 

Het is echter de vraag of het moderne, positieve recht inderdaad zo destruc
tief is geweest voor de praktijk van de sociale wederkerigheid als Diamond be-

32 Diamond 1971:44 
33 Diamond 1971:47 
34 Diamond 1971:52 
35 Diamond 1971:69 
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weert. Zoals we nog zullen zien is er veel wat voor zijn stelling pleit, maar tege
lijkertijd kan ook worden beweerd dat in het moderne recht de norm van we
derkerigheid - althans op het niveau van zijn principes - levend is gehouden. In 
ieder geval ligt de kwestie gecompliceerder dan Diamond doet voorkomen. 

Het minste dat we voorlopig kunnen stellen is dat ten tijde van de Moderni
teit de sociale en economische verhoudingen ingrijpend veranderden. Daarmee 
veranderden ook de symbolische voorstellingen van de werkelijkheid. Symbo
lische voorstellingen dienen er immers mede toe "om onophoudelijke breuken 
en wanverhoudingen der niveaus te herstellen" (Gurvitch). Als een belangrijk 
onderdeel van de symbolische orde onderging ook het recht een functie- en be
tekenisverandering. Het gewoonterecht nam in betekenis af en het positieve 
recht in betekenis toe. 

De symbolische figuren die de nieuwe sociale orde moesten legitimeren, zo
als die van de natuurstaat en het sociaal contract, van de natuurlijke, individuele 
vrijheid en gelijkheid, van eigendom en rechtssubject!viteit waren volgens Le-
maire 

"de vertaling 'in de hoofden van de mensen ' van ingrijpende historische 
processen, waarbij vertegenwoordigers van de ene of andere klasse deposi
tie van hun klasse - die in verval is, of juist in opkomst - trachten te verd
edigen ofte bevorderen".36 

Kenmerkend is dat de nieuwe symbolische voorstellingen werden geformu
leerd in de terminologie van de oude symbolische orde en met name in de we-
derkerigheidsterminologie van die orde. Zoals we nog zullen zien legitimeren 
zowel Hobbes, Locke als Rousseau hun denkbeelden over de verhouding tus
sen burgers onderling en tussen burgers en de staat als een systeem van het 
(op)geven van natuurrechten en (terug)krijgen van veiligheid en bescherming. 

Dat symmetrische wederkerigheid aldus de mensen als model van maat
schappelijke redelijkheid voorkomt en zodoende hun verhoudingen ver
mag te legitimeren, kan men hetzij terugvoeren op de universele structuur 
van de menselijke geest, hetzij op de nawerking van de mentaliteit die bij 
egalitaire samenlevingen (nauwkeuriger gezegd: pre-moderne samenle
vingen DP) hoort".37 

Hoezeer ook Hobbes, Locke en Rousseau langs rationele weg tot nieuwe 
symbolische voorstellingen wilden komen - en dus een symbolisch systeem wil
den ontwerpen - zij ontkwamen er niet aan elementen uit de symbolische orde 
te behouden. 

36 Lemaire 1980:107 
37 Lemaire 1980:250 
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Dat de sociale wederkerigheid in deze nieuwe context een verandering on
derging, is evident. Dat het recht daarop van invloed is geweest, is evenmin 
voor twijfel vatbaar. Maar de stelling van Diamond dat juridisering van de soci
ale verhoudingen tot vernietiging van de wederkerigheidsnorm heeft geleid, is 
in haar algemeenheid onhoudbaar. De kwestie van de transformatie van de so
ciale wederkerigheid ligt ingewikkelder en vereist een nauwkeurige analyse van 
de overgang die zich ten tijde van de Moderniteit zowel in de materiële condi
ties als in de symbolische voorstellingen voltrok. Na een korte beschrijving van 
de nieuwe samenleving die zich in de Moderniteit aandiende, beperk ik mij tot 
een analyse van de sociale filosofie van Hobbes, Locke en Rousseau, voorzover 
hun klassieke teksten de - voor het wederkerigheidsbeginsel - relevante veran
deringen in de symbolische voorstellingen van de nieuwe werkelijkheid marke
ren. 

4 MODERNITEIT EN DE TRANSFORMATIE VAN 
WEDERKERIGHEID: HOBBES, LOCKE EN ROUSSEAU 

Voor een juist begrip van de transformatie van gewoonterechtelijke wederke
righeid in - door het moderne recht bemiddelde - rationele wederkerigheid, is 
het onderscheid tussen reciprociteit en mutualiteit opnieuw van belang. Reci-
prociteit wordt in deze studie opgevat als een ethiek van het verplicht zijn, 
voortkomend uit de wederkerigheidsstructuur van de gift. De ethiek van de gift 
is mede gebaseerd op de magische en religieuze notie dat de wereld en de dingen 
gegeven zijn. Vooral de overvloedige vruchtbaarheid van de natuur inspireert 
de giftidee. Vruchten, vlees en vis hoeven niet geproduceerd te worden, maar 
worden door de natuur geschonken. Elke nieuwe generatie ontvangt deze gif
ten en behoort ze als een rentmeester te bewaren teneinde dat wat ontvangen 
werd te kunnen teruggeven. In de natuur is immers God aanwezig, in de cul
tuur de voorouders, en beiden hebben er recht op dat de met hun geest bezielde 
of betoverde giften worden teruggegeven, in de zin van doorgegeven aan de vol
gende generatie. 

De door Mauss beschreven antropologische structuur van de gift als een cir
culair proces van geven-ontvangen-teruggeven, en de mentale structuur van we
derkerigheid die Lévi-Strauss daaruit afleidde, vormen de kern van de giftethiek 
en daarmee de kern van de reciprociteit. Niet het mutuele do ut öfes-beginsel, 
maar het beginsel van het do quia mihi datum est werd als de grondslag van de re
ciprociteit aangemerkt. Op basis van de giftethiek worden onbepaalde, morele 
plichten nagekomen, vanuit de verwachting dat op termijn tussen gevers en 
ontvangers verevening zal plaats vinden, eventueel in het hiernamaals. In noties 
als de patriarchale verantwoordelijkheid, de matriarchale zorg, de charitas en 
de zorg voor het behoud van het bonum commune komt deze giftethiek tot uit-
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drukking. Wat gegeven wordt is onlosmakelijk verbonden met transindividue-
le, symbolisch beladen normen. Overigens mag niet de indruk ontstaan dat in 
primitieve en traditionele samenlevingen uitsluitend gifttransacties werden ver
richt. Mutuele handelstransacties volgens het do ut des-model kwamen net zo 
goed voor. En vaak waren de giften bedoeld om een sfeer van vertrouwen te 
creëren waarbinnen vervolgens puur economische transacties konden plaats
vinden. 

De gifttransacties verliezen in de loop van de Moderniteit hun traditionele 
symbolische lading. Zowel de persoon van de gever en de ontvanger, als de be
tekenis van de (onvervreemdbare) goederen zelf worden langzaam maar zeker -
in de beroemde woorden van Weber - "onttoverd". Deze onttovering is het re
sultaat van een aantal samenlopende en elkaar versterkende processen. Voorzo
ver er al een beginpunt van deze processen is aan te wijzen, kunnen de Renais
sance, het humanisme, de copernicaanse en cartesiaanse omwentelingen in de 
zestiende en zeventiende eeuw als zodanig worden aangemerkt. Tezamen 
brachten zij een wetenschappelijk beheersingsideaal en een nieuw persoonlijk-
heidsideaal voort. 

Wetenschappelijke uitvindingen en een op het vertrouwen in de ratio geba
seerde benadering van de natuur en de sociale werkelijkheid hadden mede tot 
gevolg dat de wereld niet langer werd gezien als een door magische krachten of 
door de Goddelijke voorzienigheid beheerste schepping. De natuur, de werke
lijkheid en de relaties tussen de verschijnselen en de dingen werden opgevat als 
een mechaniek dat in zijn onderdelen kon worden geanalyseerd en waarvan de 
werking kon worden teruggebracht tot wiskundige formules. De overtuiging 
groeide dat wetenschap tot rationele kennis, ontmaskering van bijgeloof en be
vrijding uit onmondigheid zou leiden.38 

Behalve door wetenschappelijke uitvindingen veranderde het mens- en we
reldbeeld ook door de ontdekkingsreizen en de ontgrenzing van de eigen we
reld die daarvan het gevolg was. Voorts ontwikkelde de economie zich tot een 
kapitalistische organisatie die een onophoudelijke rusteloosheid teweegbracht. 
Winsten werden niet gebruikt voor behoeftenbevrediging, maar geïnvesteerd 
in nieuwe produktiemiddelen en nieuwe produkten, waarvan de winsten weer 
opnieuw werden geïnvesteerd etc. Land- en waterwegen werden uitgebreid en -
mede als gevolg daarvan - breidde ook de communicatie tussen de gemeen
schappen zich uit. De bevolking groeide, steden ontwikkelden zich en daarbin
nen kreeg de burgerij een machtige positie. Dankzij de expansie van de handel 
bouwde de burgerij een rijkdom op die niet meer op grondbezit, maar op geld
verkeer was gebaseerd. Evenredig daaraan nam haar macht en verzet tegen het 

38 Dijksterhuis 1950; Hampson 1968 
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hiërarchische standensysteem en de privileges van de adel toe. Het stabiele pa
troon van wederkerige relaties dat de feodaliteit kenmerkte, ging verloren of 
bleef op kleinere schaal bestaan. 

Naarmate de handelsrelaties in omvang toenamen en over grotere afstanden 
plaatsvonden, kregen gifttransacties een vooral ceremoniële betekenis. De ar
beidsdeling differentieerde zich over steeds meer mensen en over steeds grotere 
afstanden. Mutuele verhoudingen begonnen réciproque verhoudingen te over
vleugelen. 

De wetenschappelijke innovaties, toenemende mobiliteit, economische ex
pansie, nieuwe vormen van rijkdom en nieuwe sociale en economische verhou
dingen maakten de weg vrij voor ingrijpende wijzigingen in de symbolische 
orde. Langzaam maar zeker veranderde het zelfbeeld van de mensen en hun 
houding tot de wereld. Deze werd niet meer als van God of voorouders gegeven 
beschouwd, noch als door animistische krachten beheerst, maar als een objec
tief feit. De mens ervaarde zichzelf niet meer als iemand die als een ontvanger 
en dus als een "schuldige" werd geboren. Integendeel: de wereld is aan hém om 
wetenschappelijk doorvorst en beheerst, economisch bewerkt en politiek ve
randerd te worden. De overtuiging groeide dat wetenschappelijke en morele 
vooruitgang hand in hand gaan en dat een rechtvaardige samenleving op een ra
tionele wijze kan worden ingericht. De ethiek van het verplicht zijn - die in 
sommige varianten van het christendom gepaard ging met de sombere en pessi
mistische levensstemming van het schuldenaar zijn - maakte plaats voor de op
timistische ethiek van het gerechtigd zijn. 

Deze maatschappelijke omwentelingen en veranderingen in het wereld
beeld en zelfbeeld culmineerden in de Verlichting. Algemeen wordt aangeno
men dat de Verlichting een paradigmatische verandering in de symbolische 
orde teweeg heeft gebracht. De Verlichting zou de overgang markeren van een 
religieus wereldbeeld en een religieus geïnspireerde moraal naar een secularise
ring van wereldbeeld en moraal. Toch valt op dat paradigmatische karakter wel 
wat af te dingen. 

"However one defines 'Enlightenment', some of its characteristics have 
been present in most ages and no period of history has seen the general ac
ceptance of them all, schrijft Hampson.^9 

De auteur benadrukt dat de Verlichting vooral als een houding moet wor
den gezien. Een houding die slechts een kleine groep Europese intellectuelen 
betrof, wier ideeën bovendien vaak tegenstrijdig waren. 

39 Hampson 1968:9 
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It may be argued with equal plausibility that Rousseau was either one of 
the greatest writers of the Enlightenment or its most eloquent and effective 
opponent.40 

Zonder een politiek feit als de Franse revolutie zouden de Verlichtingsidee
ën waarschijnlijk nooit zo'n brede verspreiding hebben gevonden.41 Dit voor
behoud ten aanzien van de veronderstelde paradigmatische betekenis van de 
Verlichting is mede daarom van belang omdat juist met betrekking tot norm en 
praktijk van de wederkerigheid zich enerzijds grote veranderingen voordeden, 
maar anderzijds ook veel hetzelfde bleef. De moraal van de gift bleef sterk reli
gieus van aard. De praktijk van de giftwederkerigheid of reciprociteit is tot op 
de dag van vandaag in het verwantschapssysteem aanwezig. De voor de Moder
niteit zo typerende voorstelling van de sociale orde als een geheel van contrac
tuele, mutuele relaties, heeft niet het sociale feit kunnen veranderen dat ook 
buiten de verwantschap de reciprociteitsmoraal van betekenis is gebleven.42 

Zelfs in de industriële en financiële wereld kunnen relaties overgaan in vriend
schap, waardoor er binnen een uitgesproken mutualiteitssysteem alsnog een re
ciprociteitsmoraal ontstaat. Bovendien vervult de gift nog steeds de functie van 
een invitatie tot communicatie en economische transacties.43 

Wel is het zo dat de Verlichting een symbolische transformatie mogelijk 
maakte van de gewoonterechtelijke sociale wederkerigheid naar een in het post-
conventionele recht gewortelde rationele wederkerigheid. Het natuurrecht 
speelde hierbij een centrale rol, in het bijzonder de leerstukken van vrijheid, ge
lijkheid, eigendom en overeenkomst, alsmede het denkmodel van het sociaal 
contract. Door Hobbes, Locke en Rousseau werd het sociaal contract beargu
menteerd vanuit het wederkerigheidsbeginsel, zij het - bij Hobbes en Locke al
thans - voornamelijk in de beperkte betekenis van mutualiteit. Deze beperkte 
betekenis komt nog uitgebreid aan de orde. 

Hier is van belang dat in de zestiende en zeventiende eeuw het wederkerig
heidsbeginsel in het hart van het moderne natuurrecht wordt geplaatst. De her
leving van het natuurrrecht werd mede geïnspireerd door de filosofische reflec-

40 Hampson 1968:9 
41 Hampson citeert Mounier, de royalistische leider in 1789, die jaren later 

tot de conclusie kwam dat niet de Verlichtingsideeën de Franse revolutie 
hadden veroorzaakt, maar dat de Franse revolutie de Verlichtingsideeën 
invloedrijk had gemaakt. (Hampson 1968:256) 

42 Caplow 1982; Cheal 1996; Titmuss 1970; Voor de Nederlandse situatie: 
Komter 1996a 

43 Hoe eigentijds deze "primitieve" gewoonte is, blijkt bij voorbeeld bij een 
staatsbezoek. De staatshoofden wisselen geschenken uit en in hun kielzog 
sluiten de meereizende zakenlieden transacties af. 
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ties van onder anderen Hobbes en Locke over de Engelse godsdienstoorlogen. 
Oorlog is de afwezigheid van elke (positieve) wederkerigheid. De geldings
drang wordt onbeteugeld uitgeleefd. Voor Rousseau was de westerse bescha
ving zodanig in verval geraakt, dat er van een permanente oorlogstoestand spra
ke was. Hobbes, Locke en Rousseau zochten naar een politieke filosofie die niet 
slechts een wapenstilstand maar ook een langdurige vrede kon legitimeren. Zij 
formuleerden een theorie op basis van een beginsel dat alle partijen - ongeacht 
hun verschillen - op grond van gezond verstand zouden kunnen billijken. Dit 
beginsel bleek het wederkerigheidsbeginsel te zijn. 

Overigens was vele eeuwen eerder ook het Romeinse natuurrecht voortge
komen uit de behoefte de vernietigende geldingsdrang van de oorlog, toen tus
sen de Romeinen en Barbaren, te beëindigen.44 Schneewind schrijft: 

"This ius gentium, as it was called, was meant to incorporate commonly 
accepted ideas of honesty and fair dealing that might be accepted by civili
zed people everywhere ".4S 

De belangrijkste regel die uit deze gemeenschappelijke ideeën over honesty and 
fair dealing voortvloeide was het pacta sunt servanda, de juridische formulering 
van een van de grondkenmerken van het wederkerigheidsbeginsel. De norm 
van wederkerigheid, in het gewoonterecht nog verankerd in de structuur van 
de geest (Lévi-Strauss) en in de symbolische orde van de gemeenschap (Mauss), 
krijgt in het Romeinse natuurrecht een rationele grondslag. In het moderne na
tuurrecht wordt deze grondslag bekrachtigd en gefundeerd in de veronderstel
de rationele natuur van de menselijke geest. 

5 DE SAMENLEVING ALS SOCIAAL CONTRACT: DE 
NATUURWETTEN VAN HOBBES 

Aan het leerstuk van het sociaal contract is vooral de naam van Hobbes verbon
den. Hoewel Hobbes, die in 1679 stierf, zelf niet tot de achttiende-eeuwse Ver
lichtingsfilosofen behoort, heeft hij veel invloed op hen uitgeoefend. In de acht
tiende eeuw ontwikkelde Rousseau zijn ideeën in tegenspraak met Hobbes. In 
de negentiende eeuw herleven in Engeland Hobbes' theorieën in het kader van 
het utilitarisme (Bentham en Stuart Mill), en de tweede helft van deze eeuw is 
opnieuw getuige van een renaissance van Hobbes in verband met de herwaarde-

44 De zoektocht van praktijkjuristen naar algemeen geldende beginselen 
werd geïnspireerd door de filosofische school van de Stoa (wier ideeën 
door Cicero werden uitgedragen). De Stoa ging uit van een universele 
kosmische (rechts)gemeenschap van goden en mensen. 

45 Schneewind 1998:17 
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ring van de normatieve politieke theorie.46 In deze laatste periode, waarin tot 
1989 de Koude Oorlog woedt, is volgens Tromp ook de actualiteit van Hobbes 
groter dan ooit. In een systeem van nationale staten, zonder een gemeenschap
pelijke soeverein en met de wederzijdse dreiging van kernwapens, kon men pas 
werkelijk van een Hobbesiaanse natuurtoestand spreken, waarin alle partijen 
gelijk waren in hun vermogen elkaar totaal te vernietigen. 

De Leviathan*7 laat zich inderdaad op uiteenlopende manieren lezen. Ook 
m de vorige hoofdstukken behandelde auteurs als Freud, Mauss, Mead en 
Lévi-Strauss zijn indirect aan Hobbes schatplichtig. In het perspectief van dit 
onderzoek is in het bijzonder van belang dat het werk van Hobbes - op het ni
veau van de symbolische voorstellingen - de transformatie van de pre-moderne 
sociale wederkerigheid in een rationele mutualiteit markeert. Niet reciproci-
teit, maar mutualiteit is volgens Hobbes de grondwet van het vreedzaam sa
menleven, indien althans - en deze conditie is cruciaal wil men de paradigmati
sche betekenis van Hobbes begrijpen - de mutualiteit door de staat wordt afge
dwongen. Want de "spontane", op een magisch en religieus wereldbeeld geba
seerde, reciprociteit als het ordeningsprincipe in pre-moderne samenlevingen, 
wordt door Hobbes verlaten. Hij vervangt het door een seculier en mechanis
tisch wereldbeeld, waarin de geldingsdrang van mensen - in hun eigen belang -
door het recht en door de staat in toom moet worden gehouden. 

Hobbes legt aan zijn theorie van het sociaal contract het oerconflict tussen 
geldingsdrang en erkenningsdwang ten grondslag. Angst voor de ander, angst 
om overweldigd te worden, wedijver, jaloezie, wantrouwen en trots zijn voor 
Hobbes de bronnen van de geldingsdrang. In de natuurtoestand48 - dat wil zeg
gen in de fase die voorafgaat aan de symbolische orde - bestaan geen regels, be-

46 Tromp in zijn inleiding op Leviathan 1985:28-30 
47 Hobbes 1651. De geraadpleegde editie is de Nederlandse editie van 1985, 

ingeleid door Tromp 
48 De begrippen natuurtoestand, natuurstaat en natuurrecht bezitten ten tij

de van Hobbes een specifieke betekenis die samenhangt met de overgang, 
die zich in de zestiende en zeventiende eeuw (De Groot) voltrekt, van 
een theologisch naar een seculier, mechanistisch wereldbeeld. De politie
ke gemeenschap werd opnieuw doordacht, teneinde daaraan niet de God
delijke wil, maar de wil van de mensen zelf ten grondslag te kunnen leg
gen. De fictie van de natuurtoestand fungeerde daarbij als denkmodel 
voor de voor-statelijke menselijke verhoudingen. Het begrip sociaal con
tract, dat eveneens ouder is dan Hobbes, verwijst naar een politieke ge
meenschap die niet door de Goddelijke wil wordt beheerst, maar waarin 
de macht alleen wordt gelegitimeerd door de vrije wilsovereenstemming 
van alle betrokkenen. Zie ook noot 95. 

157 



De samenleving als sociaal contract: de natuurwetten van Hobbes 

staat er geen mijn en dijn, geen recht, geen eigendom en leven mensen hun gel
dingsdrang onbeteugeld uit. Want indien twee mensen dezelfde zaak begeren, 
worden zij door geen enkele wet weerhouden elkaar te onderwerpen of te ver
nietigen. Uit lijfsbehoud worden zij gedwongen elkaar naar het leven te staan. 
Dit gedrag kan niet zondig worden genoemd, schrijft Hobbes. Er is immers 
geen wet waartegen wordt gezondigd. In de natuurtoestand heeft iedereen het 
natuurlijke recht op alles, zelfs op andermans lichaam. In die zin zijn alle men
sen van nature gelijk. Hobbes verbindt de natuurlijke gelijkheid van mensen 
aan hun gelijke vermogen elkaar te doden en concludeert op grond van deze ge
lijkheid: 

Zo lang dit natuurlijke recht van iedereen op alles blijft bestaan, kan nie
mand er zeker van zijn dat hij de tijd zal volmaken die de natuur gewoon
lijk aan de mens als levensduur toestaat.49 

De vrijheid van het natuurrecht leidt tot de eigen ondergang. Deze vrijheid 
is immers niets anders dan een onbeteugelde geldingsdrang. Dientengevolge, zo 
gaat Hobbes verder, "is het een voorschrift of algemene regel van de rede, dat ieder
een naar vrede moet streven. " 

De rede - Mead en Lévi-Strauss zouden zeggen: de geest - dwingt tot vrede. 
Deze redelijke dwang tot vrede levert de eerste natuurwet op, die verbiedt om 
het leven te gronde te richten of om de middelen kwijt te raken waarmee het le
ven kan worden behouden. 

Natuurrecfo en natuureer verhouden zich volgens Hobbes als vrijheid en 
plicht of - in de terminologie van dit boek - als geldingsdrang en erkennings-
dwang. De natuurwetten die Hobbes met een strikte logica uit de eerste natuur
wet afleidt - en die hij "vredesbepalingen" noemt - hebben alle tot doel erken
ning van de ander af te dwingen en zijn - aldus Hobbes - samen te vatten in de 
Gouden Regel: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook aan een ander 
niet . 

De tweede natuurwet schrijft voor dat de natuurlijke vrijheidsrechten die, in
dien zij niet zouden worden overgedragen, vrede in de weg staan, moeten wor
den overgedragen aan een onpartijdige soeverein: de Leviathan. Deze over
dracht is alleen redelijk wanneer alle partijen hun vrijheidsrechten overdragen. 
Hier benadrukt Hobbes opnieuw de gelijkheid van mensen. Want alleen gelij
ken zullen immers bereid zijn op gelijke voorwaarden vrede te sluiten. De we
derzijdse, gelijktijdige overdracht van de natuurrechten tussen gelijke partijen 
noemt Hobbes een contract of een verdrag. Hij benadrukt dat het om een in het 

49 Hobbes (1651) 1985:140 

158 



Vrijheid, gelijkheid en wederkerigheid 

eigenbelang gesloten contract gaat, in de verwachting iets goeds voor zichzelf te 
verkrijgen.50 

Uit de tweede natuurwet, die verplicht een contract te sluiten, volgt de derde 
natuurwet die verplicht tot het nakomen van het contract. Deze derde natuur
wet is van cruciaal belang voor de symbolische transformatie van de sociale we
derkerigheid in een rationele, contractuele wederkerigheid. Ik geef Hobbes' 
motivering daarom uitgebreid weer. 

Overeenkomsten die niet worden nagekomen, zo stelt Hobbes, dienen tot 
niets. Het recht van allen op alles blijft dan bestaan, zodat de natuurtoestand 
voortduurt. Daarom is de regel dat overeenkomsten moeten worden nageko
men de bron en oorsprong van rechtvaardigheid. Waar geen overeenkomst is, is 
alles geoorloofd. Waar wel een overeenkomst is, is het onrechtvaardig deze te 
verbreken. De definitie van onrechtvaardigheid luidt dan ook niet anders dan het 
niet naleven van een overeenkomst.51 

N u is het helaas zo, aldus Hobbes, dat overeenkomsten gemakkelijk kun
nen worden verbroken door ambitie, winzucht, wellust of andere hartstoch
ten. De hartstochten van de mens - zijn geldingsdrang - zijn er de oorzaak van 
dat de natuurtoestand nooit echt wordt opgeheven, maar steeds opnieuw in 
toom moet worden gehouden. 

Daarom moet er een dwingende macht bestaan die alle mensen gelijkelijk 
noodzaakt hun overeenkomsten na te leven door hen te dreigen met een 
straf groter dan het voordeel dat zij van het verbreken van hun overeenk
omsten verwachten.52 

Deze macht nu is de staat, als een derde instantie die - uitgerust met sancties -
bemiddelt in het conflict tussen geldingsdrang en erkenningsdwang. 

De macht van de staat is in de theorie van Hobbes vrijwel absoluut. Hebben 
alle partijen eenmaal ingestemd met hun gezamenlijke onderwerping aan de 
soeverein, dan is er geen recht meer op verzet, dus ook geen ruimte meer voor 
een eigen moraal, anders dan die welke het rationele algemene én eigenbelang 
dient: vrede van allen met allen.53 Alleen dan kunnen burgers zich veilig voelen 
en kunnen handel en cultuur tot ontwikkeling komen. 

50 Hobbes (1651) 1985:142 
51 Hobbes (1651) 1985:150-151 
52 Hobbes (1651) 1985:151 
53 Hoewel aan Hobbes vaak een absolute soevereiniteitstheorie wordt toe

geschreven, is dat niet helemaal juist. Wanneer de staat de veiligheid van 
de burgers niet garandeert, verliest hij zijn bestaansrecht, en zijn burgers 
niet meer gebonden aan het sociaal contract. In dat geval zijn zij geen ge
hoorzaamheid meer verschuldigd. 
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De soeverein of de staat mag dan wel repressief zijn, hij is tegelijkertijd uit ei
genbelang ook rechtvaardig. Hij zou immers zijn macht op het spel zetten als 
hij niet de vrede en veiligheid van de burgers zou garanderen, nu deze de ratio
nele legitimatie van zijn macht vormen. De ruilverhouding tussen burgers en 
staat wordt dus beheerst door niets anders dan door het wederzijdse eigenbe
lang. 

Op het punt van de staat gekomen, legt Hobbes in één adem een verband 
met eigendom en rechtvaardigheid. Waar geen dwingende macht is en geen ge
ordende samenleving - zo stelt Hobbes - kan iedereen alles het zijne noemen, 
bestaat er geen recht op eigendom en geldt het recht van de sterkste. Pas wan
neer dit recht van de sterkste wordt beteugeld door een macht die de sterkste er
toe dwingt overeenkomsten na te leven, begint ook de eigendom. Want eigen
dom - en het ongestoorde bezit ervan - krijgen de mensen in ruil voor het opge
ven van hun natuurrecht, dat wil zeggen in ruil voor het opgeven van hun gel
dingsdrang. Pas dan ook hebben de scholastici gelijk die zeggen dat rechtvaar
digheid de standvastige wil is om ieder het zijne te geven.54 Want wat is "het zij
ne" anders dan eigendom? Sociale, politieke en eigendomsverhoudingen vinden 
bij Hobbes hun knooppunt in de staat, en wel in de staat die grenzen instelt en 
bewaakt. 

Het Hobbesiaanse mens- en wereldbeeld is er een van rivaliteit, wantrou
wen en agressie. Sociale orde - "vrede" zou Hobbes zeggen - is alleen mogelijk 
wanneer mensen rationeel en op grond van welbegrepen eigenbelang met ande
ren tot een overeenkomst komen. Niet binding, maar scheiding en antagonis
me is de oerconditie van mensen. Niet op vertrouwen gebaseerde reciprociteit, 
maar door angst en achterdocht gevoede mutualiteit tekent de menselijke ver
houdingen. Vrede, vrijheid en eigendom kunnen alleen gedijen wanneer de 
staat op grond van het non-interventiebeginsel grenzen instelt en bewaakt.55 

5.1 Feministische kritiek op de natuurwetten van Hobbes 

Tegen dit mens- en wereldbeeld heeft onder meer de feministische kritiek, die 
in Hoofdstuk I ter sprake kwam, zich verzet. Deze kritiek wijst er terecht op 
dat in de hobbessiaanse theorie met haar nadruk op het instellen van grenzen 
ten behoeve van vrede, de relationele aspecten van het menselijk bestaan wor
den genegeerd. Aan het volwassen leven in de sociale gemeenschap, gaat het 
kinderleven in de familiale en intergenerationele sfeer vooraf. In die sfeer gel-

54 Hobbes (1651) 1985:151 
55 Zie voor de rol die de metafoor van de grensafscheidingen speelt in het 

constitutionele denken Nedelsky 1991 
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den geen contractuele relaties, geen strikt afgebakende rechten en plichten. Het 
eigenbelang en het belang van de naaste anderen zijn niet scherp van elkaar te 
onderscheiden, maar vallen vaak samen. Er wordt gegeven, ontvangen en geno
men in het vertrouwen dat te zijnertijd zal worden verevend. De affectieve we
derkerigheid in de kinderjaren legt de basis voor de sociale wederkerigheid in 
het volwassen leven. Ook al varieert de praktijk van affectieve reciprociteit 
door de eeuwen heen, het private en affectieve leven wordt vanouds door ande
re normen beheerst dan contractuele. 

Volgens de feministische kritiek kent Hobbes aan deze normerende prak
tijk ten onrechte geen waarde toe. Zelfs de verhouding tussen ouders en kinde
ren construeert Hobbes als een contract. Ook voor kinderen geldt de tweede 
natuurwet. Alleen door een overeenkomst te sluiten met hun ouders kunnen 
kinderen hun leven veilig stellen. In ruil voor voedsel en verzorging zijn kinde
ren hun ouders gehoorzaamheid verschuldigd. In haar commentaar op Leviat
han concludeert DiStefano dat Hobbes alle menselijke relaties beschouwt als 

purely calculating and instrumental, located within a behavorial panora
ma inhabited by strictly differentiated individuals whose highest civic 
achievement is mutual accommodation - live and let live "J6 

Toch is de feministische kritiek niet helemaal terecht. Hobbes geeft er blijk 
van wel degelijk oog te hebben voor andere relatievormen dan mutuele do ut 
^-verhoudingen. Hij brengt de op de giftidee gebaseerde reciprociteit zelfs 
treffend onder woorden waar hij stelt: 

Wanneer het recht niet wederzijds wordt overgedragen, maar een van de 
partijen het overdraagt in de hoop dat hij daarmee vriendschap zal win
nen, of de goede diensten van een ander of diens vrienden; of in de hoop 
dat hij daarmee een reputatie van menslievendheid of grootmoedigheid 
zal krijgen; of om zijn geest te bevrijden van de smart van het medelijden; 
of in de hoop dat hi] in de hemel zal worden beloond; dan is dit geen verd
rag maar een geschenk, vrije gave of gunst; woorden die alle hetzelfde bete
kenen.57 

Verschillende aspecten van reciprociteit die in de vorige hoofdstukken aan 
de orde kwamen, komen in deze passage terug. De gift die uitnodigt tot vriend
schap en partijen in partners verandert, waarover Lévi-Strauss schreef; de gift 
die wordt aangewend ter verhoging van reputatie, zoals door Malinowski, 
Mauss en Lévi-Strauss beschreven; de gift die gegeven wordt op grond van iden
tificatie met iemand die lijdt of behoeftig is, waarover Ricoeur sprak; en tenslot
te de gift in de hoop dat men in het hiernamaals zal worden beloond. Hobbes 

56 DiStefano 1991:92 
57 Hobbes (1651) 1985:142 
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bewijst zich hier als een antropoloog avant la lettre. Hij wijdt aan zijn observa
ties zelfs de vierde natuurwet die hij als volgt omschrijft: 

Iemand die uitsluitend als gunst van een ander een weldaad heeft ont
vangen, moet op zijn beurt zorgen dat de gever geen redelijke grond vindt 
om spijt te krijgen van zijn goede wil. Want niemand geeft iets weg, zon
der dat hij daarmee zijn eigen voordeel op het oog heeftJ8 

De weldoener doet niets zonder eigenbelang en dus verlangt hij wat terug. 
In zijn toelichting op deze natuurwet zwakt Hobbes het do ut des-element ech
ter af en acht hij onbepaalde tegenprestaties die op termijn over en weer wor
den verevend voldoende. Hij past de vierde natuurwet toe op de typische reci-
prociteitsverhouding tussen vrienden en buren die elkaar diensten, onderlinge 
hulp en bijstand verlenen in het vertrouwen dat de ontvangen prestaties vroeg 
of laat worden verevend.59 Hobbes gaat zelfs nog verder en beweert dat deze 
verhoudingen niet worden beheerst door rechtvaardigheid, maar door dank
baarheid. Het verschil tussen een zorgmoraal - als een ethiek van het verplicht 
zijn - en een rechtvaardigheidsmoraal - als een ethiek van het gerechtigd zijn -
blijkt zelfs bij Hobbes rudimentair aanwezig te zijn. 

Aan de feministische critici moet echter worden toegegeven dat dit verschil 
slechts bij een zorgvuldige lezing wordt gevonden. Bovendien blijft de feminis
tische kritiek overeind dat in de contractsfilosofie van Hobbes weinig van een 
zorgmoraal is terug te vinden. Hobbes blijkt daaraan geen ander mensbeeld ten 
grondslag te leggen dan hij in De Cive (1642) reeds had ontwikkeld. In dat boek 
vraagt hij de lezer: 

"to consider men as if but even now sprung out of the earth, and suddenly, 
like mushrooms, come to full maturity, without all kind of engagement to 
each other".60 

In zijn constructie van het sociale contract ontkent Hobbes dus het bestaan 
van affectieve wederkerigheid en van de private levenssfeer waarin deze tot ont
wikkeling komt. Als paddestoelen rijzen mensen ineens uit de grond, zonder 
enige binding met elkaar. Zij zijn daartoe ook niet in staat anders dan door mid
del van mutuele, contractuele verhoudingen waarvan de nakoming door de 
staat moet worden afgedwongen. 

Aan deze mutuele bestaanswijze koppelt Hobbes vervolgens noties van 
rechtvaardigheid vast. De hoogste rechtvaardigheid - het suum cuique-he%mse\ -
wordt bij hem gereduceerd tot het garanderen van ieders eigendom. In zijn be
schrijving van de derde natuurwet combineert Hobbes immers het contract, de 

58 Hobbes (1651) 1985:156-157 
59 Hobbes 1985:157 
60 Geciteerd bij DiStefano 1991:83 
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eigendom, de rechtvaardigheid en de staat zodanig dat zij een onlosmakelijke 
eenheid vormen. Aldus legt Hobbes in de eerste drie natuurwetten de kern van 
zijn sociale filosofie neer. Individualisme, gelijkheid, contract, eigendom en de 
door de staat afgedwongen rechtvaardigheid van het pacta sunt servanda, vor
men tezamen de nieuwe voorstelling van een rechtvaardige sociale orde. Indivi
duele eigendom wordt in deze voorstelling tot de hoogste vorm van sociale 
rechtvaardigheid verklaard, de bescherming van eigendom tot de eerste taak 
van de staat. Eigendomsverhoudingen zijn in de contractstheorie van Hobbes 
politieke verhoudingen geworden. In die zin rekent Macpherson61 Hobbes te
recht tot de vertegenwoordigers van de politieke filosofie van het bezitsindivi-
dualisme. 

Inmiddels moge duidelijk zijn waarom bij Hobbes "het vertoog van de Mo
derniteit begint". Hobbes breekt radicaal met de pre-moderne symbolische 
orde. De sociale groep maakt plaats voor het individu. Gemeenschappelijke ei
gendom die aan families en clans toekwam, komt nu toe aan individuen. De 
verhoudingen tussen individuen worden niet langer door symbolisch beladen 
reciprociteit beheerst, maar door rationele, op eigenbelang gerichte mutuali
teit. Hobbes program of living together (Fuller) dat het oerconflict tussen gel
dingsdrang en erkenningsdwang beslecht door middel van een contract, zal niet 
alleen de politieke theorie tot in deze eeuw beheersen, maar ook het mensbeeld 
van het moderne recht kleuren.62 

In hun overzicht van de rechtsfilosofie - waarin het verschil tussen een 
"smalle" en "brede" moraal de rode draad vormt - stellen Maris en Jacobs dat 
Hobbes een uitgesproken aanhanger is van een "smalle moraal". "De staat dient 
niet het goede leven, maar alleen de minimale voorwaarde voor het goede leven: 
vrede".bl 

Het goede leven is volgens Maris en Jacobs aan een "brede moraal" gelieerd. 
Daarin gaat het om ontplooiing en emancipatie. In een brede moraal ligt de na
druk niet op de agressie en geldingsdrang van de mens, maar op zijn communi
catieve aard. 

Het onderscheid tussen een smalle en brede moraal sluit aan op het onder
scheid tussen mutualiteit en reciprociteit. De smalle moraal, of de contractsmo-
raal die Hobbes bepleit, vertrekt vanuit de negatieve pool van het wederkerig-
heidsspectrum: de herkenning tussen A en B leidt niet tot erkenning van elkaar, 
maar tot afgunst en rivaliteit die in het ergste geval ontaardt in agressie en ge
weld. De vijandigheid waarmee mensen elkaar naar het leven staan en die in een 

61 Macpherson 1962 
62 Broekman 1989; Dumont 1977; Luhmann 1981 
63 Maris & Jacobs 1997:127 
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oorlog van allen tegen allen dreigt te ontaarden, kan volgens Hobbes slechts 
worden beteugeld door een strikte mutualiteit. Alleen wanneer alle partijen 
zich tegenover elkaar verplichten hun geldingsdrang op te geven en zich allen, 
zonder uitzondering, te onderwerpen aan de absolute macht van de soeverein, 
is vrede en samenleven mogelijk. Tegenover de casus belli stelt Hobbes het con
tract als de casus pacis. Zodra een van de partijen zich aan dit contract onttrekt, 
herleeft het natuurrecht om de ander - terwille van het behoud van eigen leven -
te vernietigen. Van Roermund verwijst - in een ander verband - naar de gravure 
die op de titelpagina van Hobbes' Leviathan is afgebeeld, en schrijft: 

"De rechtsonderhorigen die het lichaam van de vorst samenstellen, zijn 
keurig complementair aan elkaar zodat ze de hele politieke ruimte vullen, 
maar ze hebben geen wederkerige relatie: alle hoofden richten zich naar 
het hoofd van de vorst om van daaruit de definitie van hun bestaan te ont
vangen. "64 

Toch kan men zich afvragen of de vrede en veiligheid die de Soeverein ga
randeert niet ook - behalve handel en cultuur - reciprociteit tussen de burgers 
mogelijk maakt. De door de staat gesanctioneerde mutualiteit kan de basis zijn 
voor reciprociteit. In de praktijk zien we daar voldoende voorbeelden van. Ik 
verwijs hier naar de bespreking van Macauley en Moore in het vorige hoofd
stuk. Hobbes zelf vindt deze "market-friendships" overigens niet erg geloof
waardig. In De Cive schrijft hij: 

For if they meet for traffic, it is plain every man regards not his fellow, but 
his business; if to discharge some office, a certain market-friendship is be
gotten, which has more of jealousy in it than true love. "65 

Voor de vloeiende lijn tussen mutualiteit en reciprociteit heeft Hobbes ken
nelijk weinig oog. 

Waar Hobbes volgens Maris en Jacobs een smalle moraal vertegenwoordigt, 
daar zou Locke volgens hen ruimte bieden voor een brede moraal. We zullen 
nagaan of Locke inderdaad als een filosoof van de reciprociteit - Maris en Jacobs 
spreken van "loyaliteit"66 - kan worden opgevat. 

64 Van Roermund in zijn bespreking van Habermas' Faktizität und Geltung 
1994:152 

65 Geciteerd bij DiStefano 1991 
66 Maris & Jacobs 1997:144 
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6 DE EIGENDOMSOPVATTINGEN VAN LOCKE EN DE 
BREUK MET HET RECIPROCITEITS SYSTEEM VAN HET 
GEWOONTERECHT 

Met Hobbes en Rousseau behoort Locke tot de filosofen die de symbolische 
orde van de Moderniteit sterk hebben beïnvloed. Locke's ideeën over vrijheid, 
gelijkheid en eigendomsverhoudingen als de natuurlijke condities van mensen 
zijn de inspiratiebron geweest voor uiteenlopende denkers als Smith, Marx, en 
Nozick. Locke's ideeën hebben hun neerslag gevonden in de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring, maar ook in de kapitalistische ideologie of in 
een katholiek document als de Encycliek Rerum Novarum uit 1898.67 Locke's 
opvatting dat eigendom de zelfontplooiing van de burger dient, is nog steeds 
het onwrikbare uitgangspunt van veel hedendaagse rechtsgeleerde beschouwin
gen. 

Zoals Hobbes de sociale bestaanswijze primair als een politiek contract zag 
dat vervolgens eigendomsverhoudingen mogelijk maakte, zo zag Locke de soci
ale bestaanswijze primair als economische contractsrelaties, die politiek be
schermd moeten worden. Niet de relatie tussen mensen, maar de relatie van 
mensen tot hun eigendom heeft bij Locke het primaat. Locke is de filosoof van 
de exclusieve privé-eigendom, waaronder volgens hem niet alleen materiële za
ken, maar ook immateriële zaken als talenten, vaardigheden en natuurlijke vrij
heden vallen. Eigendom is voor Locke dan ook nauw verbonden met zelfont
plooiing. 

De eigendomsopvattingen van Locke betekenen een radicale breuk met de 
pre-moderne sociale orde waarin economische relaties in het sociale weefsel 
zijn ingevlochten. Daarmee lijkt Locke zich te verwijderen van de wederkerig-
heidsidee. Er zijn echter elementen in zijn werk die in een andere richting wij
zen en die het moeilijk maken om Locke als een ondubbelzinnige representant 
van een smalle of van een brede moraal, van de mutualiteitsgedachte of de reci-
prociteitsgedachte te typeren.68 

O m duidelijk te maken in hoeverre Locke's ideeën over eigendom een 
breuk betekenen met de pre-moderne wederkerigheidsmoraal, volgt eerst een 
korte schets van de wijzen waarop deze moraal in de traditionele eigendoms
verhoudingen tot uitdrukking kwam. 

67 Zie daarover Achterhuis 1988:67 
68 Achterhuis laat zien hoe vanuit Locke's beschouwingen over eigendom 

twee totaal verschillende argumentatielijnen ontwikkeld kunnen worden. 
Op grond van het werk van Locke is zowel een radicale democratie als 
een kapitalistische maatschappij met censuskiesrecht te verdedigen. 
Achterhuis 1988:79 en Hoofdstuk IV 
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Traditionele eigendomsverhoudingen vanuit het perspectief van de wederkerigheid 
Wat geldt voor het gewoonterecht, geldt a fortiori voor het traditionele eigen
domsrecht: het is nauwelijks te differentiëren van de symbolische orde waarvan 
het deel uit maakt. Van den Bergh schrijft: 

"Alleen de westerse mens heeft het recht geïsoleerd van zijn sociale context, 
hetgeen hem overigens pas in de negentiende eeuw met een zekere mate 
van consequentie en volledigheid gelukt is. In een samenleving waarin die 
isolatie niet bestaat, is eigendom volledig ingebed in de sociale context, 
niet verzelfstandigd tot ongebonden individuele beschikkingsmacht. Maar 
dat wil niet zeggen dat daar alles van iedereen is en geen privaateigendom 
bestaat".69 

Voor zover privaateigendom bestond, was deze niet aan een individu voor
behouden, maar aan families, groepen en clans wier rechten en plichten met be
trekking tot hun eigendom sociaal waren gedefinieerd. Inherent aan deze socia
le en gewoonterechtelijke rechten en plichten was de onbepaaldheidervan. Men 
had de morele verplichting die handelingen te verrichten die strekten tot be
houd van het goed, en na te laten wat anderen in hun gebruiksrechten zou be
perken of de gemeenschap zou schaden. In dit systeem hadden mensen, zo 
schrijft Hoekema 

"a vague, indeterminate obligation to pay to the community what he is 
due. It takes tact, a sense of morality, taste and refinement, briefly quite an 
array of subtleties, to perform this role in the right and responsible way. " 70 

Wat Hoekema beschrijft, vertoont een treffende gelijkenis met de reciproci-
teitsmoraal. Er worden onbepaalde plichten nagekomen, niet op grond van ex
pliciet bepaalde rechten, maar op grond van wat men als zijn plicht ziet ten op
zichte van anderen of van de gemeenschap. In dit wederkerigheidssysteem was 
eigendom niet - zoals nu - in beginsel onbeperkt vervreemdbaar. Integendeel, 
zeker grond werd gezien als een onvervreemdbaar bezit van de familie, de stam 
of de gemeenschap dat van generatie op generatie werd overgedragen. De on
vervreemdbaarheid van onroerend goed diende mede de intergenerationele we
derkerigheid. De sociale zekerheid van de verwantschap werd gegarandeerd 
door het verplichtende systeem van geven - (als rentmeester) ontvangen - en 
doorgeven van landerijen, akkers en boerenhoeven. In de Griekse en Joodse 
traditie zien we hetzelfde verbod op vervreemding van grond. Plato's Wetten 
verbieden de verkoop van land. En in IKorinthiërs 21 wordt verhaald hoe Na-
both weigert "de erfenis van mijn vaderen" aan koning Achab te verkopen. 
Grond was verbonden met de symbolische en materiële waarden van de ge-

69 Van den Bergh 1988:14 
70 Hoekema 1997:11 
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meenschap. Er rustte een "sociale hypotheek" op.71 De symbolische waarde die 
aan onroerend goed wordt toegekend verklaart waarom vrijwel alle samenle
vingen een onderscheid maken tussen roerende en onroerende goederen. 

Land werd bovendien onvervreemdbaar geacht omdat het de kern van het 
maatschappelijke leven was. Landbezit was de grondslagvoor stand en aanzien, 
en vormde de basis voor de agrarische, administratieve, politieke, juridische en 
militaire organisatie van de samenleving. Elke samenleving, schrijft Hei lbro 
ner72, plaatst bepaalde symbolisch beladen zaken buiten de ruilsfeer. In de Mid
deleeuwen behoorde land daar toe. 

Hetzelfde gold voor de arbeidskracht. O o k deze kon niet worden verkocht. 
De gedachte dat men als eigenaar over de eigen arbeidskracht kon beschikken 
kwam niet eens op. De boer had er recht op de akkers van de heer te bebouwen, 
het koren in de molen van de heer te malen en het brood in de ovens van de heer 
te bakken. Als tegenprestatie moest hij in tijden van oorlog met de heer ten 
strijde te trekken. In de stad trad een leerjongen in dienst van een baas. Het gilde 
bepaalde welk loon de leerjongen ontving, hoeveel uren hij per dag moest wer
ken etc. Van loven en bieden over de prijs van de arbeidskracht was geen spra
ke. 

Ook het feodale leenstelsel kan worden gezien als een systeem van sociale 
wederkerigheid, waarbinnen goederen niet werden vervreemd, doch in leen 
werden gegeven en daarom altijd in een of andere vorm naar de oorspronkelij
ke eigenaar moesten terugkeren. De leenheer leende - als onderdeel van een 
duurzame persoonlijke band - goederen, landerijen, visrechten, jachtrechten 
etc. aan een leenman en ontving daarvoor militaire en andere diensten terug. Ei
gendom was niet zozeer gericht op de individuele, exclusieve beschikkings
macht over een object, als wel op de onderlinge bevoegdheidsverhoudingen ten 
aanzien van dat object. Eigendom was eerder een relationeel dan een materieel 
fenomeen en betekende voor de leden van de gemeenschap het recht om niet 
uitgesloten te worden van het gebruik van de grond.73 Buitenstaanders daaren
tegen werden vaak hardhandig geweerd. Eigendom was weliswaar ingebed in 
een reciprociteitsmoraal, maar de reciprociteit beperkte zich uitdrukkelijk tot 
de eigen groep. 

Dit systeem van onvervreemdbare en relationele eigendom ging in de loop 

71 Hoekema 1997:13 
72 Heilbroner 1955:20 
73 Zie o.a. Van Maanen (1987:64-65) die spreekt van gemeenschappelijk ei

gendom als het recht om met uitgesloten te worden. 
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van de Moderniteit verloren.74 Tal van factoren hebben op deze teloorgang hun 
invloed uitgeoefend. Sommige daarvan kwamen in dit hoofdstuk reeds ter spra
ke in de paragraaf over de materiële en symbolische veranderingen die in de 
loop van de Moderniteit optraden. Met betrekking tot de eigendom is vooral de 
opkomst van de burgerlijke maatschappij en de kapitalistische economie van 
belang. Met name de expanderende handel, toenemende industrialisatie en ar
beidsdeling hebben er toe geleid dat mensen zich losmaakten uit sociale weder-
kengheidsbanden en zich invoegden in mutuele, contractsrelaties. Het feodale 
systeem van sociale wederkerigheid "spatte in de woelige, jachtende, achttiende 
eeuw uit elkaar", schrijft Heilbroner.75 Want al voltrok de verandering zich in 
de loop van eeuwen, een vredige evolutie was het niet. 

"Alleen al het tot handelsobject maken van land - het omzetten van de hi
ërarchie der sociale verhoudingen in zo- en zoveel onbebouwde stukjes en 
voordelige terreinen - vereiste met minder dan een ondersteboven keren 
van ingeroeste levensgewoonten. Om arbeiders te maken van de be
schermde horigen en leerjongens - hoe jammerlijk zij ook onder die patriar
chale mantel werden uitgebuit - moest eerst dat opgejaagde, verdwaalde, 
angstige wezen worden geschapen, dat Proletarier wordt genoemd. Om 
van gildemeesters kapitalisten te maken moesten de wetten der wildernis 
geleerd worden aan de gezapige bewoners van het boerenerf."™ 

De eigendomsopvattingen van Locke markeren en legitimeren deze veran
deringen op het symbolische niveau. 

Vrijheid, gelijkheid en individualisme 

In The Second Treatise of Government. An Essay Concerning the True Original, 
Extent, and End of Civil Government (1690)77 neemt Locke de religieuze gifte-
thiek als uitgangspunt van zijn beschouwingen over de natuurstaat. De mens is 
een geschenk van God. Daarom zijn mensen jegens God verplicht zichzelf te 
bewaren, dat wil zeggen in leven te houden. Bovendien zijn alle mensen voor 

74 Preciezer uitgedrukt betreft het hier de periode tussen ongeveer 1500 tot 
ongeveer 1800. In deze periode voltrok zich de overgang van het systeem 
van gemeenschappelijke en onvervreemdbare eigendom naar een systeem 
van privé-eigendom. Deze periode wordt door Polanyi (1944) The Great 
Transformation genoemd. Zie ook Macfarlane (1978) voor kritiek op Po-
lanyi's periodisering. 

75 Heilbroner 1955:22 
76 Heilbroner 1955:22-23 
77 De geraadpleegde edities zijn de Engelse editie van 1970, ingeleid en van 

commentaar voorzien door Laslett, en de Nederlandse editie van 1988, 
ingeleid door Den Hartogh 
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God gelijk. In die "toestand van volmaakte gelijkheid" is niemand de meerdere 
van een ander, is niemand bevoegd macht over een ander uit te oefenen en is 
eenieder heerser en rechter in eigen zaak.78 

Waar Hobbes de gelijkheid van mensen afleidt uit hun gelijke vermogen el
kaar te doden, daar baseert Locke de gelijkheid op een natuurrechtelijk, zij het 
religieus geïnspireerd fundament. Het beginsel van de individuele gelijkheid 
krijgt daardoor een veel dwingender en - gegeven de tijd waarin Locke leefde -
ook revolutionaire kracht. Want Locke's gelijkheidspostulaat betekent een 
aanval op de verticale en hiërarchische wederkerigheidsverhoudingen van de 
pre-Moderniteit. Deze verhoudingen kunnen immers in uitbuiting ontaarden 
wanneer de een niet in staat is zich "los te kopen" van de ander, en veroordeeld 
blijft tot afhankelijkheid. In die zin transformeert het postulaat van de gelijk
heid de norm van wederkerigheid naar een hoger niveau van sociale rechtvaar
digheid. 

Volgens Locke zijn mensen niet alleen volkomen gelijk aan elkaar, zij leven 
van nature ook in volkomen vrijheid. Vrijheid is overigens niet de vrijheid om 
ongehinderd te doen wat men wil. Vrijheid dient er toe om naar eigen inzicht te 
handelen en te beschikken over de eigen persoon en bezittingen, zij het binnen 
de grenzen van de natuurwet. Deze schrijft voor dat men jegens God verplicht 
is in de eerste plaats zichzelf te behouden en in de tweede plaats - voor zover dat 
in iemands vermogen ligt - de rest van de mensheid in stand te houden.79 Op 
deze natuurlijke en van God gegeven vrijheid en gelijkheid berusten The Great 
Maxims of Justice and Charity en de morele verplichting elkaar lief te hebben.80 

We vinden hier een tweede element in Locke's theorie dat voor de transfor
matie van het wederkerigheidsconcept belangrijk is. De onbepaalde morele en 
sociale plichten van de reciprociteitsmoraal spruiten bij Locke niet meer voort 
uit affectieve en sociale relaties of uit het samenleven zelf, maar uit de relatie 
van mensen tot God. A fortiori is de norm van reciprociteit niet meer gewor
teld in wederkerigheid als noodzakelijke wijze van intersubjectief bestaan, 
maar wordt wederkerigheid een louter religieuze, metafysische en abstracte 
norm. Voorzover mensen plichten hebben jegens elkaar, zijn deze door God 
ingesteld en moeten ze uit gehoorzaamheid jegens God worden nagekomen. 

Dumont beschrijft kernachtig hoe Locke via de omweg van de religie de weg 
vrij maakt voor een individualistisch mensbeeld. 

"Je suggère que, pour Locke, concevoir la société comme une juxtaposition 
d'individus abstraits fut possible seulement parce que, aux liens concrets de 

78 Locke (1690) 1988:67 
79 Locke (1690) 1988:67 
80 Locke (1690) 1970:288 
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la société, il pouvait substituer la moralité en tant quelle réunit ces indivi
dus dans l'espèce humaine sous le regard de Dieu. En d'autres termes, je 
suggère que dans ce cas la substitution à l'homme comme être social de 
l'homme comme individu a été possible parce que le christianisme garan
tissait l'individu en tant qu'être moral.81 

De reductie van het gelaagde wederkerigheidsbeginsel tot een religieuze 
norm, ondermijnt de kracht en reikwijdte van het beginsel. Deze is immers 
daarin gelegen dat wederkerigheid zowel een noodzakelijke bestaansvoorwaar
de, een sociale praktijk én een rechtvaardigheidsnorm is. Juist dat is het belang
rijke inzicht van Mauss en Lévi-Strauss. 

De beperkte, religieuze fundering die Locke aan wederkerigheid geeft, legt 
de kiem voor een splitsing die zich later zal voltrekken, namelijk die tussen een 
private moraal van reciprociteit - die vooral in de familiale sfeer en in de sfeer 
van de charitas wordt gepraktizeerd - en een publieke moraal van mutualiteit en 
utihsme die de economie en de politiek zal gaan beheersen.82 Ook in het recht 
zal deze splitsing worden doorgevoerd. 

We keren terug naar Locke's natuurstaat. In deze natuurstaat van vrijheid en 
gelijkheid kunnen mensen elkaar begrijpen en samenwerken dank zij hun -
eveneens van God ontvangen - ratio. Want de ratio is de " Voice of God in man." 
Helaas luisteren veel mensen niet naar de goddelijke stem van de ratio, noch 
volgen zij de geboden van rechtvaardigheid en naastenliefde op. Door hun irra
tioneel en ongehoorzaam gedrag ontnemen zij aan de natuurstaat zijn vreedza
me karakter. Geconfronteerd met de agressie van anderen en met een bedrei
ging van de vrijheids- en gelijkheidsrechten, zullen mensen op grond van de 
rede besluiten om wetten in te stellen die hun natuurrrechtelijke vrijheid, ge
lijkheid en eigendom moeten garanderen. Want where there is no Law, there is no 
Freedom.*2, 

Al verschilt Locke's beschrijving van de natuurstaat hemelsbreed van die 
van Hobbes, uiteindelijk legt ook Locke het oerconflict tussen geldingsdrang 
en erkenningsdwang ten grondslag aan de politieke gemeenschap. Alleen door 
een derde instantie - de wet - kan dit conflict worden opgelost. Pas door de wet
telijk afgedwongen erkenning van de ander ontstaat wederzijdse vrijheid. Hier 
zien we opnieuw hoe de Regel als Regel (Lévi-Strauss) en de Wet een zelfde oor
spronkelijke functie hebben. 

Volgens Hobbes wordt eigendom pas mogelijk wanneer de staat is ingesteld. 
Bij Locke ligt het juist andersom: de bescherming van eigendom dwingt tot het 

81 Dumont 1977:81 
82 Olsen 1984 
83 Locke (1690) 1970:324 
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instellen van een politieke macht. De politieke macht is dus een gevolg van ei
gendom, niet de voorwaarde daartoe. Maar net zoals Hobbes koppelt ook Loc
ke sociale verhoudingen, eigendomsverhoudingen en politieke macht aan el
kaar. N u is eigendom bij Locke een heel ruim begrip dat eigendom van het ei
gen leven, van vrijheid en goederen omvat. Eigendom is primair een relatie tot 
zichzelf, tot de eigen vrijheid, het eigen lichaam, de eigen talenten en de eigen 
arbeidskracht. In die brede zin drukt Locke's eigendomsbegrip vooral het ide
aal van zelfbeschikking en zelf-ontplooiing uit, alsmede verzet tegen uitbuiting 
en onderdrukking. Het "possessieve individualisme" - de beroemde term waar
mee Macpherson84 de zeventiende- en achttiende-eeuwse voorstelling van de 
nieuwe sociale orde kwalificeerde - moet dus niet alleen in eng-economische zin 
worden begrepen. Het conceptuele bereik strekte verder. Individuen hadden 
niet alleen goederen in eigendom, maar ook hun eigen persoon. Zoals in vrije 
contracten over goederen kon worden beschikt, zo kon men - in deze voorstel
ling - ook vrijelijk over zijn arbeidskracht beschikken, of over zijn bewegingen, 
zijn meningen, zijn geloofsovertuiging en lichamelijke integriteit. Het posses
sieve individualisme veronderstelde dus een primaire vrijheid van het subject, 
dat aan geen meester, heer of vorst is onderworpen. 

Door de natuurrechtelijke fundering van de individuele vrijheid en gelijk
heid maakt Locke een ander denken over wederkerigheid mogelijk: tussen par
tijen is alleen dan sprake van wederkerigheid wanneer zij zichzelf als individu
en, in vrijheid en op voet van gelijkheid, over en weer verbinden tot het nako
men van onbepaalde plichten, in het vertrouwen dat op termijn zal worden ver
evend. De pre-moderne feodale en hiërarchische wederkerigheidsverhouding-
en tussen statusgroepen krijgen immers - in het licht van de natuurrechtelijke 
beginselen - een moreel suspect karakter. 

Draagt Locke's theorie over de - door de staat te beschermen - individuele 
natuurrechtelijke gelijkheid en vrijheid in beginsel bij aan een hoger rechtvaar
digheidsgehalte van de wederkerigheidsnorm, zijn opvattingen over de 
privé-eigendom doen daaraan weer af. 

Privé-eigendom 
Locke herleidt niet alleen de natuurstaat maar ook de privé-eigendom tot de re
ligieuze giftethiek. God heeft de aarde aan de mensen in gemeenschappelijk ei
gendom gegeven, met de opdracht de aarde te bewaren. 

"Het is heel duidelijk dat God, zoals koning David zegt, 'de aarde aan de 

84 Macpherson 1962 
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mensenkinderen gegeven heeft', gegeven aan de mensheid gemeenschappe
lijk."^ 

Daarom is het de vraag, zo gaat Locke verder, hoe iemand ooit iets in 
privé-eigendom heeft kunnen verkrijgen, nu de grond, de vruchten van de aar
de en de dieren die er door worden gevoed, gemeenschappelijk eigendom zijn 
van alle mensen, en niemand een oorspronkelijk domein heeft waarin anderen 
geen toegang hebben. Dat is immers de situatie van de natuurstaat. 

Welnu, zo redeneert Locke, gemeenschappelijk bezit heeft geen enkele 
waarde als de mensen er geen gebruik van maken. Pas door het plukken van de 
vruchten en het bewerken van de aarde krijgt de natuur de functie die God er
aan heeft toegekend, namelijk om "er het beste van te maken". Daartoe heeft 
God de mens uitgerust met rede en eigendom van de eigen persoon. Alles wat 
iemand met het eigen lichaam, de eigen handen en de eigen arbeidskracht uit de 
natuur haalt en bewerkt, wordt vermengd met de (eigendom van de) persoon 
en wordt aldus door vermenging privé-eigendom. Omdat het hier om een in
vloedrijke passage in Locke's werk gaat, geef ik deze letterlijk weer. 

"Hoewel de aarde en alle lagere schepselen voor alle mensen gemeenschap
pelijk zijn, heeft toch iedereen zijn eigen persoon in eigendom. Hier heeft 
niemand anders recht op dan hij zelf. De arbeid van zijn lichaam en het 
werk van zijn handen, kunnen wij zeggen, is echt van hem. Al wat hij dan 
ook onttrekt aan de toestand waarin de natuur heeft voorzien en waarin 
zij het heeft gelaten, daarmee heeft hij zijn arbeid vermengd, en er iets mee 
verbonden dat van hem is, en daardoor maakt hij het tot zijn eigendom. 
Waar het door hem is onttrokken aan de gemeenschappelijke toestand 
waarin de natuur het heeft geplaatst, is er door deze arbeid iets aan toege
voegd dat het gemeenschappelijk recht van andere mensen uitsluit. "86 

De persoonlijke arbeid, verricht met betrekking tot de gemeenschappelijke 
goederen, levert volgens Locke de titel op voor privé-eigendom die anderen uit
sluit. Deze eigendom-verschaffende arbeidswaardeleer berust op haar beurt op 
de eigendom van het eigen lichaam en de eigen arbeidskracht. 

De breuk met het pre-moderne wederkerigheidssysteem, die Locke hier vol
trekt, komt er op neer dat hij zowel de persoon als de eigendom individuali
seert. Mensen zijn weliswaar sociaal gericht, aldus Locke, maar zij kunnen 
slechts overleven - en daarmee aan Gods opdracht voldoen - wanneer zij in de 
eerste plaats voor zichzelf zorgen. Daartoe heeft God hen uitgerust met ratio
naliteit en arbeidskracht. De rede dwingt ertoe die kracht te gebruiken. Daar
om realiseren alleen ijverige en hardwerkende mensen Gods bedoeling. Met an-

85 Locke (1690) 1988:78 
86 Locke (1690) 1988:78-79 
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dere woorden: hoe harder men werkt, hoe meer men zich mag toe-eigenen. Het 
recht op eigendom is daarmee niet langer gebaseerd op behoefte en op een soci
aal principe, zoals in de pre-moderne vormen van gemeenschappelijke eigen
dom, maar op arbeid en het individu-principe.87 

Toch breekt Locke's theorie - tot zo ver - nog niet volledig met de 
pre-moderne wederkerigheidsnorm. Aan de toe-eigening zijn namelijk grenzen 
gesteld. Men mag zich niet meer toe-eigenen dan men kan gebruiken. Men mag 
bij voorbeeld de vruchten niet laten wegrotten, of het land onbewerkt laten. 
Voorts moet men er rekening mee houden dat er genoeg overblijft voor ande
ren, dat bovendien van dezelfde kwaliteit is.88 Er is dus nog geen sprake van to
tale uitsluiting uit het door de wederkerigheidsnorm beheerste systeem van ge
meenschappelijke eigendom. Nadrukkelijk stelt Locke dat degene die zich 
meer toe-eigent dan hij kan gebruiken of tegen andere zaken kan ruilen, oneer
lijk handelt en anderen berooft van hun rechtmatige deel. Bovendien komt aan 
een door de mensen zelf ingestelde rechterlijke instantie de bevoegdheid toe om 
eigendom te herverdelen wanneer de billijkheid dat eist. 

De symbolische breuk met het systeem van de pre-moderne wederkerigheid 
voltrekt Locke pas wanneer hij over de introductie van het geld komt te spre
ken. De gevolgen daarvan betekenen volgens Locke een drastische verandering 
van de natuurstaat. Kenmerk van geld is namelijk dat het niet aan bederf onder
hevig is. Vruchten en groenten kan men maar een beperkte tijd oppotten. 
Voordat ze bederven moeten ze worden geruild tegen andere goederen. Wat 
God gegeven heeft mag men immers niet laten bederven. Maar bij geld ligt dat 
anders. Men kan het onbeperkt in voorraad houden omdat goud en zilver niet 
bederven. Wie geld oppot, handelt daarom niet in strijd met Gods gebod. 

Omdat eigendom van geld niet aan natuurlijke grenzen is gebonden, hou
den ook de natuurlijke grenzen van de behoeften op. Alles wat men meer pro
duceert dan waaraan men behoefte heeft, kan tegen geld worden verkocht en 
krijgt daardoor een andere intrinsieke waarde. Hoe meer geld men wil bezitten, 
hoe meer land men zal omheinen om te exploiteren. En zo ontstaan met de in
troductie van het geld, economische ongelijkheid, sociale ongelijkheid en een 
fundamentele verstoring van het naar evenwicht zoekende wederkerigheidssys-
teem. 

Maar de mensen hebben deze ongelijkheid volgens Locke zelf gewild. In de 
natuurstaat zijn zij immers eikaars volkomen gelijken en in even volkomen 
vrijheid zijn zij akkoord gegaan met de invoering van geld en daarmee ook met 

87 Dumont 1977:242, noot 4 
88 Locke (1690) 1988:79 
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de ongelijke en onevenredige verdeling van de aarde.89 Degenen die - bijvoor
beeld omdat zij te lui of te weinig rationeel zijn - geen of te weinig grond heb
ben verworven, rest niets anders dan hun arbeidskracht te verkopen. Maar om
dat zij niet hun eigen grond bewerken, maar die van anderen, zal hun arbeids
kracht nooit tot eigendom leiden. 

Locke's opvatting dat over de introductie van het geld - en dus ook over de 
sociale ongelijkheid die daarvan het gevolg is - door de mensen zelf overeen
stemming is bereikt, leidt tot een innerlijke tegenstrijdigheid in zijn sociale con
tractstheorie. Want wanneer mensen - ter bescherming van hun eigendom te
gen de hebzucht en het geweld van anderen - overeenkomen een politieke ge
meenschap op te richten, wordt de sociale en economische ongelijkheid die 
door de invoering van het geld in de natuurstaat is ontstaan, van meet af aan in 
de staat ingebouwd en door het recht gelegitimeerd. De door Locke gepostu
leerde natuurrechtelijke vrijheid en gelijkheid van mensen alsmede hun natuur
recht op eigendom worden op datzelfde moment een ideologische voorstelling 
van de werkelijkheid. Op dezelfde wijze wordt ook het recht dat deze natuurlij
ke vrijheid, gelijkheid en eigendom moet beschermen een ideologie. Rousseau 
is een van de eersten die hier op wijzen. Zijn kritiek komt verderop ter sprake. 

Locke's politiek-filosofische voorstelling van de homo economicus die zich 
door zijn eigendom ontplooit en zich door middel van economische contracts
relaties met anderen verhoudt, begint haar triomftocht door de Moderniteit 
wanneer de invloedrijke politieke economie van Adam Smith deze voorstelling 
bekrachtigt. In An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(1776) vraagt Smith zich af welk mechanisme de samenleving voortstuwt én bij
eenhoudt. Het antwoord vond hij in een invisible hand die de geldingsdrang en 
de driften van de enkeling zodanig stuurt dat het eigenbelang per saldo overeen
stemt met het belang van de groep. Dit onzichtbare sturingsmechanisme is de 
prijsvorming die in concurrentie tot standkomt. In de theorie van Smith wordt 
het conflict tussen geldingsdrang en erkenningsdwang opgelost door het prijs
mechanisme. De bakker die zijn brood verkoopt voldoet volgens Smith niet 
aan onbepaalde, morele plichten, maar is uit op de hoogste prijs. Gedreven 
door het eigenbelang komt de mens in actie en probeert hij zich optimaal aan de 
ander te verrijken. Maar dankzij de remmende werking van de concurrentie 
ontaardt het najagen van het eigenbelang niet in een meedogenloze uitbuiting 
van de ander. Want wanneer de bakker een te hoge prijs vraagt, gaan de klanten 
naar een andere bakker. En betaalt hij zijn medewerkers te weinig, dan zullen 
zij vertrekken naar een baas die meer betaalt. In zijn eigen belang zal de bakker 
daarom zijn prijzen verlagen en zijn personeel beter betalen. Per slot van reke-

89 Locke (1690) 1988:92 
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ning is iedereen - bakker, klant en personeel - beter af. Zolang prijzen elkaar 
dankzij de concurrentie in evenwicht houden, leidt het eigenbelang tot sociale 
harmonie in de samenleving. De drang naar rijkdom en kapitaalaccumulatie 
leidt bovendien tot verhoging van de produktiviteit, die op haar beurt in een 
steeds verdergaande arbeidsdeling resulteert. O p deze wijze ontstaat een onop
houdelijke groei van het aantal mensen dat zich in samenwerking verbindt en 
aldus participeert in de welvaart. 

De mechanismen van prijsvorming en concurrentie dienen voorts de sociale 
moraal. Het welbegrepen eigenbelang dwingt mensen er immers toe geen korte 
termijnsuccessen na te jagen, maar hun winstgroei over een lange termijn te ver
zekeren. Dus zullen de mensen spaarzaam en sober zijn. In hun handelscontac
ten zullen zij het vertrouwen van de ander willen wekken en daarom eerlijk
heid betrachten. En zij zullen hun hebzucht intomen. Het rationeel begrepen 
eigenbelang bevordert dus niet alleen de economische welvaart, maar tevens de 
rechtvaardigheid en deugdzaamheid. 

Smith heeft geen theorie van het sociaal contract nodig. De ideale inrichting 
van de samenleving wordt volgens hem niet gevonden in gemeenschappelijk 
overeengekomen wetten en de overdracht van de handhaving daarvan aan de 
staat, maar in de natuurlijke wetten van de concurrentie en prijsvorming. De 
rechtvaardigheid die op deze wijze tot standkomt is een typische mutualiteits
rechtvaardigheid. Partijen erkennen elkaar slechts voorzover zij elkaar als con
tractanten, die het wederzijdse eigenbelang bevorderen, herkennen. 

Zo zien we hoe de voorwaarden voor réciproque verhoudingen van een 
hoog moreel niveau die - dankzij het gelijkheids- en vrijheidsbeginsel - in de 
contractsfilosofie van Locke zijn neergelegd, worden afgezwakt door de domi
nante positie die aan privé-eigendom en contractsrelaties worden toegekend. 
De potentiële reciprociteit verwordt tot mutualiteit. Bij Smith krijgen deze 
contractrelaties een uitgesproken strategisch en instrumenteel karakter, die als 
sociaal rechtvaardig worden gepresenteerd. Mede door de enorme invloed van 
The Wealth of Nations wordt in de symbolische orde van de Moderniteit de (eco
nomische) mutualiteitsnorm dominant, de potentiële reciprociteit van de con
tractsfilosofie ten spijt.90 

90 Overigens was ook Smith doordrongen van de waarde en het sociale be
lang van een reciprociteitsmoraal. Maar zijn Theory of Moral Sentiments 
(1759) waarin hij zijn moraaltheorie heeft neergelegd, is aanzienlijk min
der invloedrijk geworden dan The Wealth of Nations. Pas de laatste jaren 
zien we een toenemende belangstelling voor dit eerste hoofdwerk van 
Smith ontstaan. 
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6.1 De staatsopvatting van Locke en de wederkerige rechtsbetrekking 
tussen staat en burgers 

Waar Locke in zijn politieke filosofie contractuele relaties tussen burgers con
strueert, daar ziet hij de verhouding tussen staat en burgers als een 
niet-contractuele vertrouwensverhouding. Laslett91 benadrukt dat Locke op
zettelijk niet van een contractuele relatie tussen staat en burgers spreekt. Het 
zijn de burgers die een contract afsluiten ter bescherming van hun life, liberties 
and estates. Daarin komen zij overeen een derde instantie - de staat - in te stellen 
die, door middel van wetten, bemiddelt in het conflict tussen geldingsdrang en 
erkenningsdwang, en dankzij deze bemiddeling een nieuwe gemeenschappelij
ke symbolische orde installeert. Door middel van dit in vrijheid en op voet van 
gelijkheid overeengekomen gemeenschappelijke speelveld voor hun sociale be
trekkingen, kunnen de burgers elkaar als rechtssubjecten - onderworpen aan de 
Rule of Law - herkennen en erkennen. 

O p deze rationele wijze worden tussen burgers principiële rechtsbetrek
kingen92 gerealiseerd die door de staat - als derde, arbitrerende instantie - wor
den gewaarborgd. De staat is dus geen contractspartij, maar het resultaat van 
een contract. Daarom behoudt volgens Locke de staat slechts zijn legitimatie 
indien en zolang de burgers in de staat de behartiging van hun belangen herken
nen. Op deze wijze construeert Locke een op identificatie gebaseerde, onder
ling verwisselbare verhouding tussen burgers en regeerders. Mede daarom kan 
hij een duurzame vertrouwensrelatie tussen staat en burgers veronderstellen. In 
de staat en in de regeerders keert immers het eigene van de burgers weder, na
melijk hun in vrijheid en op voet van gelijkheid gemaakte onderlinge afspra
ken. 

Een andere consequentie van Locke's constructie van de duurzame vertrou
wensrelatie tussen staat en burger is dat de wetten die de staat uitvaardigt alleen 
dan legitiem zullen zijn indien zij de rationele en principiële wederkerigheid 
tussen de rechtssubjecten bevorderen. Zouden immers de mét de staat geïnstal
leerde principiële rechtsbetrekkingen worden verstoord, dan herleeft de gel
dingsdrang en worden life, liberty and estates opnieuw bedreigd. 

In zijn staatsfilosofie blijkt Locke bij uitstek de grondlegger van de wederke
rige rechtsbetrekking tussen overheid en burgers te zijn. Des te meer bevreem
ding wekt het dat - bij mijn weten - zijn naam niet wordt genoemd in de inmid
dels omvangrijke literatuur die in het laatste decennium is verschenen over de 
wederkerige rechtsbetrekking in de Algemene wet bestuursrecht. Voorzover 

91 In zijn inleiding op Locke 1970:113 
92 Salet 1994 
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de wederkerige rechtsbetrekking wordt herleid tot het sociaal contract, wordt 
eerder Hobbes aangehaald (wiens ideeën over de soevereiniteit van de staat zich 
zouden verzetten tegen wederkerigheid tussen overheid en burgers) dan Locke 
die de voor wederkerigheid zo belangrijke vertrouwensband tussen overheid 
en burgers benadrukt. Hirsch Ballin, door wie Locke evenmin met name wordt 
genoemd, verwijst overigens direct naar diens ideeën waar hij schrijft: 

"Voor heel het recht in een democratische rechtsstaat geldt dat de gebon
denheid van de burgers aan de besluitvorming van de staatsorganen - wet
gevend, bestuurlijk of rechterlijk - de gebondenheid van de overheid aan 
het recht en haar plicht tot effectieve bescherming van recht en vrijheid tot 
voorwaarde heeft. Dat is de kern van het denkmodel van het maatschappe
lijk contract, en het is die wederkerigheid implicerende, fundamentele con
stitutionele beslissing die ook de wederkerigheid in het bestuursrecht 
voortbrengt.93 

Of de rechtsbetrekkingen tussen overheid en burgers, die in de Algemene 
wet bestuursrecht worden geconstrueerd, overigens de toets aan het in dit boek 
ontwikkelde wederkerigheidsbegrip kunnen doorstaan of als pseudo-wederke-
righeid moeten worden gekwalificeerd, is een andere vraag, die in het volgende 
hoofdstuk aan de orde komt. Eerst verdient nog de derde foundingfather van de 
moderne rechtsorde aandacht: Rousseau. Zijn ideëen staan in sommige opzich
ten haaks op die van Hobbes en Locke, maar zijn niet minder belangrijk om de 
transformatie van de wederkerigheidsnorm te begrijpen. 

7 HET SOCIAAL CONTRACT ALS 
PSEUDO-WEDERKERIGHEID: ROUSSEAU EN DE 
DENATURERING VAN WEDERKERIGHEID 

' 'Het zou voor de rust van de wereld beter zijn geweest indien deze man nooit 
had geleefd",94 sprak Napoleon toen hij het graf van Jean-Jacques Rousseau 
(1712 -1778) bezocht. Rust heeft Rousseau - die naar eigen zeggen zijn hele leven 
naar rust en harmonie verlangde - de wereld inderdaad niet geschonken, en ove
rigens ook zelf nooit gevonden. Zijn opgejaagde en avontuurlijke leven weer
spiegelde zich in een oeuvre met een zodanige verbeeldingskracht en reikwijdte 
dat het - tot ver na zijn dood - als een onuitputtelijke bron voor filosofen, socio
logen, antropologen, psychologen en pedagogen fungeerde. Kant, Marx, Durk-

93 Hirsch Ballin (1989:4) 1991 
94 Geciteerd bij De Valk in zijn inleiding op Vertoog over de ongelijkheid, 

1983:14 
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heim en Lévi-Strauss werden door Rousseau op het spoor van hun wetenschap
pelijke vernieuwingen gezet. 

Rousseau inspireerde niet alleen de sociale wetenschappen, ook sociale en 
politieke bewegingen hebben naar hartelust uit zijn gedachtengoed geput. Libe
ralen, communisten, socialisten, fascisten, anarchisten, communitaristen en 
ecologen, zij allen meenden in het multi-interpretabele werk van Rousseau hun 
gelijk te kunnen vinden. Rousseau, die als een van de eerste ideologie-kritici 
wordt beschouwd, bleek zelf de geestelijke vader van talloze nieuwe ideologie
ën te worden. 

Tezamen met Hobbes en Locke wordt Rousseau vooral gezien als een van 
de grote natuurrechtelijke filosofen die de macht van de staat en de souverein 
opnieuw probeerden te legitimeren. Vanaf de zestiende en zeventiende eeuw 
werd deze macht niet langer algemeen als van goddelijke oorsprong be
schouwd.95 De zoektocht naar een nieuwe legitimatie van de staatsmacht werd 
verricht vanuit het denkmodel van de natuurstaat, als een pre-symbolische orde 
waarin de mensen nog zonder regels, conventies of wetten leefden. 

"De filosofen die de grondslagen van de maatschappij hebben onderzocht, 
hebben allen de noodzaak gevoeld om terug te gaan tot de natuurstaat", 

aldus Rousseau, 
"maar geen van hen is zo ver gekomen".96 

Zelf legt hij de weg opnieuw af in zijn Discours sur l'origine et les fondemens 
de l'inégalité parmi les hommes (1755). Al gaande komt Rousseau tot een heel an
dere opvatting van de natuurstaat dan Hobbes. Veel uitvoeriger dan Hobbes 
documenteert en motiveert hij de ontwikkelingsgang van de mensheid vanuit 
de natuurstaat, via de "wordende beschaving" naar het sociaal contract: het 
tweede denkmodel met behulp waarvan de macht van de staat wordt gerecht
vaardigd. In het Discours beschrijft Rousseau deze ontwikkelingsgang als een di
alectisch proces van vooruitgang enerzijds en verval en vervreemding ander
zijds, dat onvermijdelijk moet uitmonden in een (pseudo) sociaal contract 
waarin de rijken en de machtigen door list en bedrog hun wil opleggen aan de 
armen en de machtelozen. In het in 1762 verschenen Du Contrat Social ont-

95 Zie Derathé (1979:33) "Dans l'esprit de ceux qui l'ont formulée, la théorie du 
contrat social était destinée a combattre et a remplacer la doctrine du droit di
vin, ou théorie de l'origine divine du pouvoir civil." De theorie van de god
delijke oorsprong van de politieke macht definieerde de macht van de 
Kerk tegenover de staat. Deze theorie vond haar bron in de uitspraak van 
de apostel Paulus: non estpotestas nisi a Deo. Er is geen andere macht dan 
die van God. Zie ook noot 48. 

96 Rousseau (1755) 1983:54 
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werpt Rousseau zijn eigen contractstheorie en schetst hij de voorwaarden voor 
een werkelijk legitieme, democratische staat. 

Beide werken - die als een respectievelijk descriptief en prescriptief betoog 
logisch samenhangen - worden hieronder besproken vanuit de optiek van de 
wederkerigheid. De elementen van het wederkerigheidsbegrip alsmede de 
transformaties van de wederkerigheid die in de voorafgaande hoofdstukken 
werden besproken, komen - zij het in een andere terminologie - in beide wer
ken van Rousseau terug en vormen er zelfs een van de rode draden van. 

7.1 Het vertoog over de ongelijkheid 

Het Het vertoog over de ongelijkheid?7 bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
bespreekt Rousseau de natuurmens in de natuurstaat (état de nature). In het 
tweede deel de geschiedenis van de beginnende samenleving {société naissante) -
die strikt genomen nog onderdeel uitmaakt van de natuurstaat - en vervolgens 
de vestiging van de politieke samenleving: de staat {société établie). 

Rousseau's beschrijving van de natuurstaat is een directe polemiek met 
Hobbes. Het leven zonder de symbolische orde van wet en regel levert volgens 
Rousseau géén situatie op waarin de onbeteugelde geldingsdrang in een oorlog 
van allen tegen allen ontaardt. Integendeel, in de natuurstaat leven de mensen 
aanvankelijk als nomaden die slechts hun instinctieve behoeften willen bevredi
gen, anderen daarbij nauwelijks nodig hebben en daarom ook geen taal hoeven 
te ontwikkelen. Deze mensen waren zichzelf genoeg en kenden nog niet de 
hartstochten en ondeugden van de naijver, jaloezie en bezitsdrang waarvan 
Hobbes de natuurmens beticht. Er bestond ook geen ongelijkheid tussen de 
mensen. Want waar had deze door veroorzaakt kunnen worden nu de mensen 
vrij en onafhankelijk van elkaar waren? Zij waren immers niet op elkaar aange
wezen voor de bevrediging van hun instinctieve behoeften. De aarde voorzag 
in al wat de mens nodig had. Heerschappij en slavernij - aldus Rousseau - ont
staan pas wanneer mensen ter realisering van hun doeleinden van elkaar af
hankelijk worden. 

Alles in de natuurmens sluimert nog: zijn rede, zim passies, en zijn vermo
gen tot vervolmaakbaarheid (perfectabilité), een vermogen dat hem van het dier 
onderscheidt. De natuurmens kent alleen de drang tot zelfhandhaving {amour 
de soi). In slechts één - maar uitermate belangrijk - opzicht laat de natuurmens 
zien dat hij een sociaal wezen is: hij beschikt over het spontane vermogen tot 
identificatie en medelijden met de ander. Identificatie betekent hier zelfs volle-

97 De geraadpleegde editie is de Nederlandse editie van 1983, ingeleid door 
De Valk. 
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dige vereenzelviging met de ander. Want omdat er nog geen rede is, geen taal en 
geen uitwisseling tussen de mensen, is er ook nog geen besef van verschil. Het 
lijden van de ander is het eigen lijden. 

Met het begrip medelijden introduceert Rousseau wederkerigheid als een 
primordiale en pre-rationele capaciteit van mensen, een capaciteit die hij overi
gens ook aan dieren toekent. 

"Het is een ingeboren afkeer om zijn soortgenoot te zien lijden, een afkeer 
die een rem zet op zijn ongebreidelde streven naar eigen welzijn. Ik denk 
niet dat men mij zal tegenspreken als ik de mens de enige natuurlijke 
deugd toeken die ook de meest geharde kwaadspreker inzake de menselijke 
deugden hem niet zal kunnen ontzeggen. Het gaat hier over het medelij
den, een gemoedsgesteldheid die past bij zulke zwakke, aan zo veel kwalen 
onderhevige wezens als wij zijn: een deugd die bij de mens aan elke redene
ring voorafgaat en daarom juist universeel voor de mens heilzaam is; een 
deugd die zelfs zo zeer in de natuur verankerd ligt, dat zelfs de dieren er 
soms blijk van geven. "98 

Het streven naar instinctieve zelfhandhaving (geldingsdrang) wordt - aldus 
Rousseau - getemperd door de herkenning en spontane erkenning van de ander, 
die in zijn verdriet en pijn zo zeer een gelijke is. Het andere keert - zonder be
middeling - als het eigene weder. 

"Alle maatschappelijke deugden komen uit deze eigenschap voort", 
zo vervolgt Rousseau, 

"want wat is de vrijgevigheid, de vergevingsgezindheid, de medemense
lijkheid anders dan medelijden, en wel medelijden met de zwakken, de 
schuldigen, en met de mensheid als geheel?"99 

Het spontane vermogen tot identificatie en wederkerigheid neemt in de na-
tuurstaat de plaats in van wetten, zeden en deugden. Deze instinctieve wederke
righeid gaat volgens Rousseau verloren zodra de rede en de reflectie ontwaken. 
Het is hetzelfde moment waarop de mensheid zowel aan haar geschiedenis van 
vooruitgang en beschaving begint, als aan haar geschiedenis van zedelijk verval. 
De rede ontstaat door bewustwording van de ander als ander en daarmee door 
de bewustwording van zichzelf. De vergelijking met de ander en de reflectie 
over de verschillen doen de eigenliefde [amourpropre) ontstaan. De zelfhandha
ving, de amour de soi die - als een natuurlijke vorm van geldingsdrang werd ge
temperd door het medelijden met de ander - verwordt tot een geldingsdrang die 
niet meer wordt getemperd, maar naar superioriteit over anderen streeft. 

98 Rousseau (1755) 1983:80. 
99 Rousseau (1755) 1983:81-82 
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In rudimentaire vorm zien we de subject-thematiek van Benjamin, Lacan en 
Mead die in het eerste hoofdstuk van dit boek werd besproken, bij Rousseau 
reeds aanwezig. In vergelijkbare termen interpreteert Lemaire de visie van 
Rousseau die uitgaat van 

"een zelfbewustzijn dat wordt geboren uit de dialectische verhouding met 
de ander. (...) Het zelfbewustzijn ontstaat in de strijd om de erkenning 
door de ander. Vanaf nu wil het individu leven 'in de ogen van de ander', 
'bevestigd' door de ander, 'in de opinie' van de ander. Hij is niet meer in 
staat te leven 'vanuit zichzelf, bemiddeld door het bewustzijn van de an
der. (...) Maar in hethart van het 'ik' dat aldus wordt geboren inhetproces 
van vergelijking met en onderscheiding van de ander, heerst van meet af 
aan een tegenstrijdig verlangen: elk 'ik ' wil dat de ander hem prefereert bo
ven zichzelf, hetgeen een onmogelijk verlangen is. "wc 

Ook bij Rousseau wordt door de rede en de reflectie de Ander geboren. Van
af dat moment ontstaat het vraagstuk van de wederkerigheid als een spannings
verhouding tussen geldingsdrang en erkenningsdwang. Maar volgens Rousseau 
- en daarmee is hij een achttiende-eeuwse voorloper van Girard101 - ontaardt in 
de loop van de beschaving de wederkerigheid in een negatieve wederkerigheid. 
De identificatie met de ander, ten gevolge van vergelijking en reflectie, leidt 
steeds minder tot empathie en solidariteit, maar ontwikkelt zich tot afgunst en 
jaloezie. De verschillen tussen het Ik en de ander worden als onacceptabel erva
ren. Men wil hebben wat de ander heeft of zijn wat de ander is, en liefst nog 
meer of beter. 

De negatieve wederkerigheid wordt bevorderd door externe factoren, die 
door Rousseau uitgebreid worden beschreven. Confrontatie met natuurver
schijnselen als overstromingen of aardbevingen, dwingt mensen ertoe veilige 
gebieden op te zoeken en daar te blijven. De mensen gaan hutten bouwen, ko
men met elkaar in contact en ontwikkelen een gemeenschappelijke taal. Uit 
deze contacten komt vervolgens de behoefte voort om elkaar te zien en gezien 
te worden, en vooral om zich met elkaar te vergelijken en te meten. 

"De beste zanger of danser, de mooiste, de sterkste, de handigste of de meest 
welsprekende kwam het meest in aanzien: dat was de eerste stap naar de 
ongelijkheid - en tevens naar de ondeugd. (...) Want zodra de mensen be
gonnen waren elkaar op hun waarde te schatten, zodra zich in hun brein 
de idee van aanzien begon vast te zetten, meende iedereen er aanspraak op 
te kunnen maken. Tegenover niemand kon men ongestraft hierin ten 

100 Lemaire 1980:127 
101 Zie de inleiding op dit hoofdstuk. 
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achter blijven. Zo kwam het tot de eerste verplichtingen van beleefd
heid. "'02 

In deze passage brengt Rousseau de kernelementen van wederkerigheid te 
berde. Wil men erkend worden als uniek subject dat superieur is ten opzichte 
van de ander, dan zal men deze erkenning alleen verkrijgen wanneer men ook 
de ander erkent, bij voorbeeld door "verplichtingen van beleefdheid". Voor het 
zelfrespect is men immers afhankelijk van de achting van anderen. De geldings
drang stoot daarom onherroepelijk op de erkenningsdwang. In de voorafgaan
de hoofdstukken van dit boek werd betoogd dat van daaruit duurzame positie
ve wederkerigheid mogelijk wordt. Maar Rousseau betoogt - in logische lijn 
met de door hem geconstateerde historische tendens van negatieve wederkerig
heid - anders. De erkenning die noodzakelijkerwijs gegeven moet worden is 
slechts schijn, die ertoe dient om - ten behoeve van het eigenbelang - de jaloezie, 
de afgunst en de hebzucht te maskeren. De wederkerigheid is een pseu-
do-wederkerigheid. 

Bezit en arbeidsdeling 
De geldingsdrang die ontstaat met de rede en de reflectie, wordt versterkt zodra 
landbouw, metaalbewerking en privé-bezit tot ontwikkeling komen. Zij bete
kenen een revolutie in de geschiedenis van de mensheid die de sluimerende ver
mogens activeren, de perfectabüité prikkelen en de vooruitgang bevorderen. 
Maar opnieuw betekent deze stap vooruit tevens een stap achteruit in de zeden. 
Rousseau geeft een gedetailleerde beschrijving van dit proces. 

In eerste instantie brengt de bewerking van de landbouwgrond het bezit met 
zich mee dat de mens moet verwerven om zichzelf te kunnen handhaven. 

"De bewerking van de velden leidde noodzakelijkerwijs tot hun verdeling; 
en de eigendom, eenmaal erkend, tot de eerste rechtsregels: want om ieder
een het zijne te geven moet iedereen iets kunnen bezitten. Bovendien be
gonnen mensen hun blik naar de toekomst te richten. Iedereen zag dat hij 
iets te verliezen had, en dus te vrezen had voor de vergelding van onrecht 
dat hij een ander zou aandoen. Deze oorsprong is te waarschijnlijker, daar 
het ondenkbaar is dat de idee van eigendom uit iets anders voortspruit dan 
uit het verrichten van arbeid: wat zou de mens, om zich iets toe te eigenen 
dat hij zelf niet heeft geschapen, daaraan anders kunnen toevoegen dan 
zijn arbeid ?m Alleen de arbeid geeft de landbouwer recht op de voort
brengselen van de aarde die hij bewerkt heeft, en dientengevolgen ook op 
de grond - althans tot er is geoogst, en dat vanjaar op jaar. "104 

102 Rousseau (1755) 1983:97 
103 Rousseau volgt hier de arbeids-en kolonisatietheorie van Locke. 
104 Rousseau (1755) 1983:101-102 
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In tweede instantie echter leiden het bezit en de bewerking van de grond tot 
sociale ongelijkheid. Vanaf het moment dat mensen grond bezitten, wordt hun 
bestaan "geobjectiveerd in bezit"105. Zij raken door deze objectivering extra 
kwetsbaar voor de bezitsdrang van degenen die bij de verdeling van de gronden 
zijn overgeschoten, of door luiheid niet zelf hun gronden hebben bewerkt. 

Het had bij deze stand van zaken kunnen blijven, aldus Rousseau, indien 
niet een arbeidsdeling tot stand was gekomen tussen landbouwers en metaalbe
werkers. Was daarbij sprake geweest van een nauwkeurig evenwicht tussen 
voedselverbruik enerzijds en het gebruik van ijzer anderzijds, dan was er nog 
geen man overboord geweest. In dat geval zou er immers eerlijk worden ge
ruild. Maar helaas bleken talenten, ijver, energie, handigheid en inventiviteit 
ongelijk over de mensen te zijn verdeeld. Pas in de beginnende samenleving 
krijgt deze natuurlijke ongelijkheid, onder invloed van de arbeidsdeling, haar 
funeste effecten. Door de wederzijdse afhankelijkheid van eikaars inspanning
en kan de sterkste en slimste zich verrijken ten koste van de zwakkere en dom
mere. Zodra rijkdom en armoede ontstaan, vermeerderen de jaloezie en de riva
liteit. Ondertussen blijven armen en rijken van elkaar afhankelijk. De rijke 
heeft de diensten van de armen nodig, de arme de hulp van de rijken. 

Als het zover is gekomen, laat het overige zich raden, schrijft Rousseau. In 
de sociale en economische context van toenemende ongelijkheid komen de gel
dingsdrang, het streven naar erkenning, de rationele vermogens en de verbeel
dingskracht die de samenleving vooruit zullen brengen, nog verder tot ontwik
keling. Maar de geldingsdrang, de talenten en capaciteiten worden slechts ge
richt op bezit en bezitsvermeerdering. Daarom wordt de strijd om achting en 
erkenning een strijd om bezit, niet zo zeer omdat mensen uitbreiding van hun be
zit echt nodig hebben, als wel om zich boven anderen te verheffen.l0b 

Deze strijd brengt verdergaande vervreemding en verval van zeden met zich 
mee. Want omdat de mensen beseften dat eigenschappen als talenten, kracht en 
handigheid tot achting en erkenning leiden en in de omgang met anderen 
voordeel opleverden, leerden mensen deze eigenschappen te veinzen en zich 
anders voor te doen dan zij waren. Zijn en schijnen worden twee heel verschillen
de dingen.107 

Rousseau behandelt hier opnieuw het thema van de pseudo-wederkerigheid, 
maar nu in verband met de noodlottige geschiedenis van de bezitsverhouding-
en. Omdat er in de beginnende samenleving nog geen wetten waren die de gel
dingsdrang beteugelden, wordt de strijd om het bezit steeds harder, en dienten-

105 Lemaire 1980:137 
106 Rousseau (1755) 1983:103 
107 Rousseau (1755) 1983:103 
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gevolge wordt ook de capaciteit van mensen om elkaar listig voor hun eigen 
karretje te spannen des te groter. De geldingsdrang en het antagonisme worden 
met toenemend raffinement gemaskeerd. Mensen raken daardoor vervreemd 
van hun natuurlijk vermogen tot empathie en medelijden. Zij spelen slechts we
derkerigheid, maar door de vele schijngestalten die zij - ten behoeve van het ma
terieel gewin - in hun onderlinge verkeer aannemen, keert het andere niet meer 
als het eigene weder. 

De mensen verliezen het gemak om tot elkaar door te dringen, men durft 
zich niet meer te laten zien zoals men is. (...)De verworvenheden van de ci
vilisatie: landbouw, metaalbewerking, privé-bezit worden bekocht met 
het regime van schijn, list en bedrog: dit is de prijs die de mensheid voor 
haar vooruitgang moet betalen.108 

Het sociaal contract als pseudo-wederkerigheid 
De rijken, die het meest zijn aangetast door eigenliefde en daarom het meest 
zijn geschoold in veinzerij, list en bedrog, hebben het meest te verliezen. O m 
een einde te maken aan de bandieterij van de armen, en om hun bezit voor eens 
en altijd door eigendomsrechten veilig te stellen, moeten de rijken een nieuwe 
list bedenken. Zij begrijpen dat zij met geweld niet verder komen. Geweld 
houdt immers de inmiddels ontstane oorlog van allen tegen allen in stand. 
Daarom zal de rijke op een of andere wijze de instemming van de armen moe
ten mobiliseren. 

"De rijke ontwikkelde dan tenslotte, gedrongen door de omstandigheden, 
het meest geslepen plan dat ooit in het menselijk brein is opgekomen: de 
krachten juist van zijn aanvallers te zijnen voordele te gebruiken, van zijn 
tegenstanders zijn verdedigers te maken, hun andere gedragsregels in te 
fluisteren, hun andere instituties te geven die hém voordeel brachten - te
genovereen natuurrecht dat hem alleen maar hinderde. (...) 'Laten we ons 
verenigen', zei hij tegen hen, 'om de zwakken te beschermen tegen onder
drukking, om de eerzuchtigen in te tomen, en ieder het bezit van wat hem 
toebehoort te verzekeren. Laten we regels van recht en vredeplicht instel
len waaraan allen zich moeten houden, regels die zonder aanzien desper-
soons zullen gelden, en die tot op zekere hoogte de grillen van het lot teniet 
doen door zowel de machtigen als de zwakken gelijkelijk te onderwerpen 
aan wederzijdse plichten. Kortom, laat ons in plaats van onze krachten te
gen onszelf te keren, deze bundelen in één opperste macht, die ons regeert 
naar wijze wetten, die alle leden van het verbond beschermt en verdedigt, 

108 Lemaire 1980:132-133 
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die de gemeenschappelijke vijanden afweert, en eeuwige eendracht tussen 
ons handhaaft. "109 

Door middel van dit op list gebaseerde sociaal contract ontstonden de poli
tieke samenleving, de staat en 

"de wetten die de zwakke nieuwe kluisters aanlegden en de rijke nog meer 
macht gaven, die de natuurlijke vrijheid onherstelbaar vernietigden, en 
voor eens en altijd de wettelijke regels van de eigendom en van de ongelijk
heid vastlegden. "no 

Net zoals Hobbes en Locke ziet ook Rousseau het sociaal contract als het 
enige, rationele middel om de verwoestende geldingsdrang te beteugelen. In een 
pact geven mensen hun geldingsdrang op in ruil voor erkenning van hun (eigen
domsrechten. Deze ruil verloopt via een derde, arbitrerende instantie - de staat 
of politieke gemeenschap - waaraan alle partijen zich onderwerpen en die de 
rechten van allen gelijkelijk garandeert. Vanaf dat moment worden de relaties 
tussen A en B bemiddeld door C, de derde instantie die wederkerigheid moge
lijk maakt en handhaaft. 

Maar anders dan Hobbes en Locke is Rousseau van mening dat dit sociaal 
contract even vals en listig is als de rede op grond waarvan tot contractssluiting 
wordt besloten. De rede en de rationele overtuigingskracht worden immers 
ingezet om de armen te misleiden en de ware bedoeling van de rijken - hun bezit 
veilig te stellen - te verbergen. De gegroeide sociale ongelijkheid wordt aldus 
door middel van het sociaal contract gelegitimeerd. De wederkerigheid die in 
het contract op rationele wijze wordt geconstrueerd is daarom een pseu-
do-wederkerigheid. Deze lijkt in niets meer op de spontane wederkerigheid in 
de natuurstaat. Integendeel. Het pseudo-wederkerige sociaal contract verhult 
en legitimeert de fatale maatschappelijke effecten van de negatieve wederkerig
heid. Het pseudo-sociaal contract maakt niet de weg vrij voor een nieuwe en 
rechtvaardige samenleving, maar continueert met andere middelen de oorlog 
van allen tegen allen. Het is deze geschiedenis van vooruitgang en verval die er 
uiteindelijk toe heeft geleid dat - in Rousseau's beroemdste woorden - "de mens 
vrij wordt geboren, maar overal in ketenen ligt".m 

In Du Contrat Social (1762) ontwerpt Rousseau een nieuw sociaal contract, 
dat niet meer op list en bedrog is gebaseerd, maar de gegroeide sociale tegenstel
lingen opheft en de door de bezitsdrang ontstane vervreemding teniet doet. De 
spontane wederkerigheid van de natuurstaat - gebaseerd op vereenzelviging 

109 Rousseau (1755) 1983:106 
110 Rousseau (1755) 1983:107 
111 Rousseau (1762) 1977:15 
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met de ander - kan daarom terugkeren, maar nu onder de condities van een gea
vanceerde, politieke samenleving. 

7.2 Het Sociaal Contract 

Ten onrechte worden Rousseau's politieke denkbeelden vaak met een "terug 
naar de natuur"-filosofie geassocieerd. Deze associatie miskent de inzet van Du 
Contrat Social.111 Daarin neemt Rousseau de verwording van de mens tot uit
gangspunt van zijn betoog. O p basis daarvan poogt hij - dialecticus die hij is - uit 
het kwade het goede geboren te laten worden, of - met andere woorden - de ne
gatieve wederkerigheid tot positieve wederkerigheid te transformeren. De ver
worden natuur van de mens moet door middel van politieke interventies wor
den "gedenatureerd", opdat uiteindelijk een samenleving ontstaat waarin de 
mensen niet alleen opnieuw over hun natuurlijke vrijheid en gelijkheid be
schikken, maar vooral over hun vermogen tot directe vereenzelviging met de 
ander: over hun vermogen tot wederkerigheid. 

Rousseau redeneert in eerste instantie niet anders dan Hobbes en Locke. 
Teneinde op een vreedzame en rechtvaardige wijze samen te kunnen leven, 
moeten de mensen gezamenlijk hun geldingsdrang opgeven. O m te voorko
men dat sommigen zich aan deze verbintenis onttrekken, moet er een derde, 
bemiddelende instantie worden ingesteld die iedereen ertoe dwingt de rechten 
en vrijheden van de ander te erkennen. Maar waar Hobbes en Locke spreken 
van het opgeven van natuurrechten in ruil voor bescherming van eigendom, 
daar spreekt Rousseau van het opgeven van de gehele persoon. 

"Want goed verstaan komen de bepalingen van het contract alle op één 
enkele neer, namelijk de volledige overdracht van elke partij met al haar 
rechten aan heel de gemeenschap. Daar ieder zich geheel en al schenkt, is de 
uitgangspositie voor allen gelijk en daar deze voor allen gelijk is, heeft nie
mand er belang bij anderen in een nadelige positie te brengen. Bovendien, 
omdat de overdracht zonder voorbehoud geschiedt, is de vereniging zo vol
maakt als maar mogelijk is en heeft geen enkele partij nog iets te eisen. (...) 
Tenslotte, omdat ieder zich geeft aan allen, geeft hij zich aan niemand, en 
aangezien er geen deelgenoot is op wie men niet hetzelfde recht verwerft als 
men hem jegens zichzelf gunt, wint men evenveel als men verliest en meer 
kracht om te behouden wat men heeft. "1U 

Door deze overdracht van allen aan allen ontstaat een 

112 De geraadpleegde editie is de Nederlandse editie van 1977, ingeleid door 
Van Roermund. 

113 Rousseau (1762) 1977:24 
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"moreel en collectief lichaam dat in de plaats treedt van de afzonderlijke 
persoon van iedere contractant en dat bestaat uit evenveel leden als de ver
gadering stemmen heeft. Het ontvangt vanuit deze zelfde daad zijn een
heid, zijn gemeenschappelijke ik, zijn leven en zijn wil. "114 

Deze publieke persoon is de staat. 

"Zodra de veelheid van mensen aldus tot één lichaam is verenigd, kan 
men geen der leden aanvallen zonder op het lichaam een aanslag te plegen, 
laat staan het lichaam aanvallen zonder dat de leden daar de weerslag van 
ondervinden. Plicht en belang leggen zodoende in gelijke mate aan de bei
de contracterende partijen de verplichting op elkaar wederzijds te hel
pen."115 

Natuurlijke persoon en rechtspersoon, burger en staat zijn bij Rousseau vol
ledig identiek. De wil van de enkeling is gelijk aan de wil van allen en daarom 
belichaamt de staat de algemene wil, la volonté générale. De volledige identifica
tie van allen met allen, en van allen met de staat impliceert volgens Rousseau 
een bevrijdende denaturenng van de verworden mens. Het pseudo-sociaal con
tract maakte slechts ogenschijnlijk een einde aan de oorlog van allen tegen al
len. Onder de wetten van de rijken woedde de oorlog voort. De verworden na
tuur van de mensen werd door het pseudo sociaal contract niet ongedaan ge
maakt. 

Dat resultaat wordt volgens Rousseau wel bereikt in zijn ontwerp van het 
sociaal contract. De illusie van het onafhankelijke bestaan wordt opgegeven. 
De onderlinge afhankelijkheid wordt erkend. En aan de verwoestende geldings
drang wordt een einde gemaakt door volledige identificatie - vereenzelviging -
met alle anderen. Deze vereenzelviging - waardoor in alle anderen heel het eige
ne wederkeert - brengt de vrede en de solidariteit van de natuurstaat terug. Men
sen herkrijgen hun natuurlijke vrijheid en gelijkheid. Want met de natuurstaat 
heeft de politieke staat gemeen dat er geen verschillen tussen de burgers zijn, 
geen ongelijkheid en geen onvrijheid. Dankzij de wetten - waarin opnieuw het 
eigene wederkeert omdat alle individuen zich dezelfde wet hebben gesteld - ont
vangen de mensen de burgerlijke vrijheid en gelijkheid, als het politieke equiva
lent van de natuurlijke vrijheid en gelijkheid. 

Onder deze wettelijke condities krijgt de natuur van de mens geen kans 
meer te ontaarden in concurrentie, naijver en geldingsdrang. Hij is niet langer 
speelbal van zijn eigen aandriften, noch van de aandriften en willekeur van an
deren. Integendeel, de wetten maken de mens vrij en gelijk ten opzichte van el
kaar, tot heer en meester over zichzelf en zijn eigendom. 

114 Rousseau (1762) 1977:25 
115 Rousseau (1762) 1977:26-27 
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7.3 Totalitaire wederkerigheid 

Niet voor niets typeert Beerling Rousseau als "de vader van de totalitaire demo
cratie",116 en spreken anderen van een dictatorial libertarian.nj De door Rous
seau geconstrueerde volledige wederkerigheid als oplossing voor de oorlog van 
allen tegen allen, moge recht brengen waar eerst onbeteugelde geldingsdrang 
heerste, de wijze waarop de burgers tot wederkerigheid worden gebracht, im
pliceert een vergaande beperking van hun persoonlijke vrijheid. Men kan zich 
zelfs afvragen of er nog wel van wederkerigheid sprake is wanneer elke per
soonlijke morele vrijheid ontbreekt. 

Het totalitaire karakter van Rousseau's politieke theorie zit in zijn vooron
derstelling dat een vreedzame samenleving alleen kan worden bereikt door vol
ledige identificatie van allen met allen, en van allen met de staat. In de ander en 
in de staat keert niet een deel van het eigene weder, maar keert héél het eigene 
weder. Met andere woorden, en in aansluiting op het in dit boek ontwikkelde 
wederkerigheidsbegrip: voor de spanningsverhouding tussen het (niet gesociali
seerde) Ik en het (gesocialiseerde) Mij is geen enkele ruimte meer. Het Ik - door 
Mead118 opgevat als de bron van symbolische en maatschappelijke verandering
en - wordt volledig gesocialiseerd en valt zelfs samen met de staat. Tussen het Ik 
en de ander komt geen relatie tot stand door een proces van toenemende role ta
king, maar door totale vereenzelviging. 

Maar is er dan nog van een wederkerige relatie tussen twee subjecten sprake? 
In Hoofdstuk I van dit boek werd betoogd dat wederkerigheid tussen A en B 
ontstaat op het moment dat het verschil tussen beiden wordt erkend én opgehe
ven. De opheffing van het verschil - die de weg vrijmaakt voor het via de ander 
wederkeren van het eigene - is alleen mogelijk door bemiddeling van C, een der
de instantie die als een gemeenschappelijke symbolische orde fungeert ten op
zichte waarvan A en B zich als subjecten verhouden, en door middel waarvan 
intersubjectiviteit mogelijk wordt. Waar mensen elkaar niet meer herkennen 
en erkennen op grond van familiale en sociale betekenissystemen - zo werd be
toogd - is een nieuwe symbolische orde nodig die op haar beurt herkenning, er
kenning en intersubjectiviteit mogelijk maakt. 

Hobbes, Locke en Rousseau vinden in het sociaal contract deze nieuwe sym
bolische orde. Maar waar Hobbes en zeker Locke tussen burgers en staat ruim
te laten voor een kritische afstand en voor verzet, daar valt bij Rousseau deze 
ruimte weg. Niet alleen de verschillen tussen de burgers worden opgeheven, 
maar ook de bemiddelende instantie tussen A en B. De burgers zijn immers 

116 Geciteerd bij Achterhuis 1988:144 
117 Geciteerd bij Achterhuis 1988:144 
118 Zie Hoofdstuk I. 
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identiek met elkaar en met de staat. De wil van de enkeling is de algemene en 
door de staat belichaamde wil. De identiteit van de burger is de identiteit die hij 
van de staat ontvangt. Maar kunnen burgers in dat geval nog wel subjecten zijn 
die via de staat en het recht tot intersubjectiviteit komen? En worden de vrij
heid en de rechtssubjectiviteit die de burgers van de staat ontvangen - in ruil 
voor het opgeven van hun geldingsdrang - niet opnieuw een kwestie van hst en 
bedrog nu er geen subjecten, geen verschillen, geen bemiddelende instantie en 
daarom ook geen persoonlijke vrijheid en intersubjectiviteit meer kunnen be
staan? 

Het dialectische en dynamische conflict tussen het Ik en het Mij dat - als een 
permanente spanningsverhouding - wederkerigheid mogelijk maakt en in stand 
houdt, en bovendien de voorwaarde is om de kring van wederkerige betrekkin
gen open te houden voor nieuwe participanten, wordt in Rousseau's contract
theorie genegeerd. Voorzover Rousseau in zijn politieke theorie slechts oog 
heeft voor de fatale gevolgen van de negatieve wederkerigheid, wekt dat geen 
verbazing. Maar de ijzeren logica waarmee Rousseau de negatieve wederkerig
heid poogt te transformeren tot een positieve, morele wederkerigheid schiet 
haar doel voorbij. De spontane wederkerigheid en volledige vereenzelviging 
met de ander, die in de natuurstaat vrede en solidariteit garandeerden, wordt in 
de politieke samenleving slechts met terreur bereikt. De contractstheorie van 
Rousseau blijkt uiteindelijk net zo zeer op pseudo-wederkerigheid te zijn geba
seerd als de - door hem zo fel bestreden - contractstheorie van Hobbes. 

8 CONCLUSIE 

Net zoals wetten, zijn ook theorieën vaak beter dan hun oorspronkelijke ont
werpers. Nieuwe interpretaties, de accentuering van de sterke elementen en het 
kritiseren van de zwakke elementen, kunnen aan een theorie een langere le
vensduur geven dan deze in haar oorspronkelijke versie zou hebben gehad. In 
dat opzicht zijn - ondanks hun feilen - de contractstheorieen van Hobbes, Loc
ke en Rousseau uitermate vitaal gebleken. 

De pseudo-wederkerigheid die in hun contractstheorieën ligt besloten, doet 
niet af aan het feit dat aan het wederkerigheidsbeginsel een prominente plaats is 
toegewezen, die bovendien in direct verband wordt gebracht met het vrijheids-
en gelijkheidsbeginsel. Tezamen maken deze beginselen de theoretische trans
formatie mogelijk van een in het lokale gewoonterecht gewortelde sociale we
derkerigheid, naar een in het post-conventionele recht gewortelde rationele we
derkerigheid. De principiële betekenis van deze rationele wederkerigheid komt 
in het laatste hoofdstuk aan de orde. In dit hoofdstuk ging het om de nieuwe 
symbolische voorstellingen die nodig waren om de wederkerigheidsnorm te 
handhaven in een samenleving die in de stroomversnelling van de Moderniteit 
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terecht was gekomen. Door de bevolkingsgroei, toenemende arbeidsdeling, 
nieuwe produktiewijzen, verscherping van de sociale ongelijkheid en ongelijke 
machtsverhoudingen werden de sociale verhoudingen onpersoonlijker en wer
den mensen in verschillende opzichten vreemden voor elkaar. Daar waar men
sen elkaar niet meer herkennen, neemt ook de bereidheid af elkaar te erkennen 
en wint de vernietigende geldingsdrang aan kracht. In dergelijke situaties van 
breuken en onevenwichtigheden moet naar een nieuwe grondslag voor vrede 
en naar een nieuwe symbolische orde worden gezocht. De symbolische orde 
heeft immers de functie om - zoals de eerder geciteerde Gurvitch formuleerde -
de breuken en wanverhoudingen der niveaus te herstellen, en een minstens fictieve 
eenheid te creëren. 

Hobbes, Locke en Rousseau ontwikkelden zo'n nieuwe symbolische orde 
en volgden daarbij een denkpatroon dat past in het door Piaget en Kohlberg 
ontwikkelde model van moreel redeneren.119 Het geconstateerde desequilibri-
um in sociale verhoudingen en morele aanspraken, noopte tot een nieuw even
wicht. Een nieuw evenwicht is alleen te verkrijgen wanneer partijen bereid zijn 
tot role taking: zich verplaatsen in het perspectief van de ander. Daarbij luidt de 
centrale vraag: op welk minimumniveau kunnen wij elkaar herkennen? Wat 
hebben wij - ondanks alle verschillen - "van nature" gemeenschappelijk? Wat is 
er in de ander dat als het eigene kan wederkeren? 

Hobbes, Locke en Rousseau gebruikten het denkmodel van de natuurstaat 
om deze vraag naar het minimaal-gemeenschappelijke te beantwoorden. H u n 
antwoord luidde dat alle mensen een gemeenschappelijk belang hebben bij vrij
heid en gelijkheid. Alleen onder die condities zullen zij bereid zijn tot wederke
righeid bij het sluiten van een sociaal contract. De nieuwe symbolische orde 
werd vanuit deze beginselen rationeel geconstrueerd. Wanneer allen in vrijheid 
en op voet van gelijkheid tot de onderhandelingen kunnen toetreden, zullen zij 
bereid zijn zichzelf te binden aan hun afspraken. 

De eerste rationele afspraak die de vreemden in hun onderlinge achterdocht 
zullen maken, is de instelling van een derde, arbitrerende instantie: de staat die 
tussen de contractspartijen het recht zal handhaven. Dat recht kan uiteraard 
niet meer het gewoonterecht van de verschillende lokale gemeenschappen zijn, 
maar moet recht zijn waarin de vreemden zich gemeenschappelijk kunnen vin
den. Recht dus dat als een nieuwe, gemeenschappelijke symbolische orde kan 
functioneren. Logischerwijs zullen dat alleen maar die wetten zijn die de vrij
heid en gelijkheid van alle participanten in stand laten. De wederkerigheid 
waartoe de contractanten onder condities van vrijheid en gelijkheid bereid blij-

119 Zie in Hoofdstuk I stadium V van Kohlbergs model waarin de sociaal 
contractsidee wordt ontwikkeld. 
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ken, zal zich bovendien voortzetten in hun onderlinge verkeer als staatsburgers 
indien en voorzover hun rechtsbetrekkingen principieel genormeerd zijn en 
blijven. Waar dat niet het geval is, zal de oorlog van allen tegen allen herleven of 
met pseudo-wederkerigheid moeten worden bedwongen. 
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Solidariteit tussen vreemden1 

Van mutualiteit naar reciprociteit 

1 INLEIDING 

Over de in het vorige hoofdstuk beschreven veranderingen in de symbolische 
orde die zich aan het begin van de Moderniteit voltrokken, schrijven Foqué 
en't Hart: 

"De moderne maatschappij heeft, om zichzelf te begrijpen, behoefte zich het 
beeld voor te stellen van de overzienbare publieke ruimte waarin mensen 
als vrije wezens besluiten in een gezamenlijke ordening met elkaar samen 
te leven. Het maatschappelijke verdrag in die zin als metafoor opgevat, 
heeft echter juist daardoor ook een tweede dimensie. Het is niet alleen de 
bedding waarin het bewustzijn van de moderne maatschappij gestalte kan 
krijgen (...), maar het maatschappelijk verdrag heeft daarin tegelijkertijd 
ook regelkarakter verkregen: het bepaalt het verdere voorstellingsvermo
gen omtrent mens en maatschappij.2 

Over het "regelkarakter van het maatschappelijk verdrag", en over de wijze 
waarop in de rechtsregels het wederkerigheidsbeginsel nader gestalte krijgt, 
gaat het laatste hoofdstuk van dit boek. In het eerste deel staat de principiële 
structuur van de moderne rechtsorde centraal. O p welke wijze maken de 
rechtsbeginselen inderdaad een transformatie mogelijk van sociale wederkerig
heid in rationele wederkerigheid, en wat betekent rationele wederkerigheid 
precies? In het tweede deel gaat het om de nadere regelgeving in het positieve 
recht. Wordt daarin het rationele wederkerigheidsbeginsel gehandhaafd? Of is 
er sprake van een minstens ambivalente handhaving? Deze laatste vragen wor
den beantwoord ten aanzien van (de ontwikkelingen in) het verbintenissen
recht, arbeidsrecht en bestuursrecht. 

1 De titel van dit hoofdstuk is ontleend aan Van Roermund 1994. 
2 Foqué & ' t Hart 1990:133 
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2 HET PRINCIPIËLE KARAKTER VAN DE RATIONELE 
WEDERKERIGHEID 

Bij Hobbes, Locke en Rousseau troffen we de essentie aan van wat 't Hart en 
Foqué "het bewustzijn van de moderne maatschappij" noemen. Hun groots
heid lag in de intellectuele kracht waarmee zij nieuwe voorstellingen ontwier
pen waardoor de ingrijpend veranderde maatschappelijke verhoudingen op het 
symbolische niveau konden worden begrepen. De breuk met de pre-moderne 
symbolische orde die Hobbes, Locke en Rousseau bewerkstelligden, bestond 
mede hierin dat de nieuwe voorstellingen van de mens, van zijn sociale relaties 
en van zijn vrijheden en beperkingen vooral juridische voorstellingen werden. 
Mensen en hun verhoudingen werden niet langer bepaald geacht door een sym
bolische orde waarin gewoonterechtelijke, sociale en religieuze normen nauwe
lijks van elkaar waren te onderscheiden. In aansluiting op, en als vertaling van 
de ingrijpende veranderingen die zich vanaf de zestiende en zeventiende eeuw 
in de materiële en symbolische levenscondities voltrokken, werden mensen als 
individuele rectesubjecten en hun sociale bindingen als rechtsbetrekkingen ge
articuleerd. De metafoor van het sociaal contract werd het rationele basismo
del, de eenheid-stichtende act van de nieuwe sociale orde. Het sociaal contract, 
waarvan de sanctionerende staat het onderhandelingsresultaat is, garandeert 
aan mensen hun natuurrechtelijke vrijheid, gelijkheid en eigendommen en ver
schaft hen individuele rechtssubjectiviteit. Deze individuele rechtssubjectivi-
teit is de basiseenheid van waaruit de moderne rechtsorde wordt opgebouwd.3 

Er kwam een radicaal nieuw zelfbeeld uit voort. Mensen ervaarden zichzelf 
niet meer als louter bepaald door hun in het gewoonterecht gewortelde ver
plichtingen jegens anderen en jegens de gemeenschap, noch door een magische, 
mythische en organische voorstelling van de werkelijkheid. Overeenkomstig 
de nieuwe voorstellingen van de maatschappelijke verhoudingen begonnen 
mensen zichzelf in méér dimensies te begrijpen, namelijk ook als een rationeel 
handelend rechtssubject dat zich op voet van gelijkheid en in vrijheid contrac
tueel verbindt met anderen, en zich als drager van subjectieve rechten be
schermd weet tegen het onrechtmatig handelen van anderen of van de gemeen
schap. In een veel geciteerde passage omschrijft Feinberg dit nieuwe zelfbewust
zijn als volgt: 

"Having rights enables us to 'stand up like men', to look others in the eye, 
and to feel in some fundamental way the equal of anyone. To think of one
self as the holder of rights is not to be unduly but properly proud, to have 
that minimal self-respect that is necessary to be worthy of the love and es-

Broekman 1989: Luhman 1981 
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teem of others. Indeed, respect for persons may simply be respect for their 
rights, so that there cannot be the one without the other. And what is called 
'human dignity' may simply be the recognizable capacity to assert 
claims".4 

Het nieuwe zelfbeeld en het zelfrespect dat de burgers als dragers van subjec
tieve rechten ontwikkelden, impliceerde een transformatie van de sociale we
derkerigheid in een rationele, door het recht bemiddelde wederkerigheid. Deze 
transformatie wordt door Peters als volgt onder woorden gebracht: 

"Het recht ontwortelt, voordat het verstevigt, maakt los voordat het vast
maakt. In het juridisch contract dat wederzijds rechten en plichten vast
stelt worden partijen eerst tegen elkaar afgezet, belang tegen belang, 
rechtspositie tegenover rechtspositie; op allerlei mogelijk conflicten en vor
men van trouweloosheid wordt geanticipeerd, om partijen vervolgens in 
één rechtsbetrekking die aan een gezamenlijke maatschappelijke activiteit 
gestalte geeft, te verenigen. "s 

Deze passage is direct te vertalen in de termen van het wederkerigheidsbe-
grip, zoals dat in dit boek werd beschreven. In Hoofdstuk I werd gesteld dat in 
de act van wederkerigheid het verschil tussen A en B tegelijkertijd wordt er
kend én opgeheven, waardoor intersubjectiviteit als de identificatieverhouding 
tussen het ene sociale Mij en het andere sociale Mij mogelijk wordt. 

Door en in het postconventionele recht nu gebeurt hetzelfde. Het recht 
vooronderstelt de verschillen tussen mensen en het daaruit voortkomende an
tagonisme. Ter bescherming tegen de agressie (Hobbes),de invasion of others 
(Locke) en de amour propre (Rousseau) moeten er subjectieve rechten worden 
toegekend en wetten worden opgesteld. De geldingsdrang van de ander wordt 
afgeweerd met het schild van het recht, dat verplicht tot erkenning van de an
der. Tegelijkertijd heft het recht die verschillen op door beide partijen als rechts
subjecten onder de gemeenschappelijke noemer van de rechtsorde te brengen. 
Omdat daarbij tevens een natuurrechtelijke vrijheid en gelijkheid tussen de 
rechtssubjecten wordt gepostuleerd, maakt het recht in beginsel een rationele 
wederkerigheid mogelijk op een hoger moreel niveau dan dat van de sociale we
derkerigheid. Mensen worden immers niet meer op grond van familiale en soci
ale identificatie in het wederkerigheidssysteem ingesloten - en uitgesloten waar 
deze identificatie ontbreekt - maar allen worden ingesloten op de rationele 
grond van de gemeenschappelijke en gelijke rechtssubjectiviteit. In deze princi
piële opname van elk individu in de rechtsgemeenschap liggen de morele radi
caliteit en solidariteit van het postconventionele recht besloten. 

4 Onder meer geciteerd bij Honneth 1995:120 
5 Peters (1985) 1993:213 
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De rationele wederkerigheid van het moderne recht is een abstracte weder
kerigheid en solidariteit, in die zin dat herkenning op grond van familiale gelij
kenis of sociale verwantschap ontbreekt. De rationele wederkerigheid is daar
om ook niet zozeer op een veel dimensies omvattende intersubjectiviteit geba
seerd, als wel op het vertrouwen dat eikaars rectesubjectiviteit zal worden ge
respecteerd. Dit vertrouwen nu zal duurzaam moeten zijn, en dus geïnsti
tutionaliseerd moeten worden, wil het zijn wederkerigheidsbevorderende 
functie vervullen. Hier is een belangrijke rol voor de staat en het positieve recht 
weggelegd. Recht en staat zullen bij burgers het vertrouwen moeten wekken 
dat hun rechtssubjectiviteit duurzaam zal worden erkend. Naarmate dat ver
trouwen sterker wordt geïnstitutionaliseerd door middel van strikte handha
ving van het wederkerigheidsbeginsel in wetgeving, rechtspraak, beleid en be
stuur, zal de legitimatie van recht en staat toenemen en daarmee ook de "solida
riteit onder vreemden".6 

Interessant is dat ook Habermas - als een van de weinigen - het begrip rechts
subjectiviteit en de principiële strekking van de moderne rechtsorde expliciet 
als een uitdrukking van het wederkerigheidsbeginsel opvat, en wel in vergelijk
bare termen.7 Omdat de door het moderne recht bewerkstelligde transformatie 
van sociale wederkerigheid in rationele wederkerigheid een van de kerngedach
ten van dit boek betreft, laat ik hier uitgebreid Van Roermund aan het woord 
die, beter dan Habermas zelf, de essentie van diens gedachten weergeeft. 

"Wezenlijk voor het begrip subjectief recht is dat het twee kanten heeft, die 
elkaar wederkerig vooronderstellen. Zeker is er het aspect van de private 
wilsmacht van de individuele persoon om desverkiezend bepaalde zakelij
ke en persoonlijke betrekkingen aan te gaan. Maar let wel: het gaat om een 
wilsmacht van de een ten opzichte van de ander. In die formulering is ie
der subject beurtelings 'de een' en 'de ander'. Ieder subject is een waarde 
van elk van de twee variabelen 'de een' en 'de ander'. Zulke subjecten 
schrijven dus een dergelijke vrijheid toe aan elkaar. De wilsmacht heeft 
dan ook een keerzijde: het voor allen geldende verbod van interventies 
van de één in het leven, de vrijheid en eigendom van de ander. Het begrip 
'subjectief recht' impliceert dus formele wederkerigheid. Deze implicatie 
heeft een praktische betekenis. Zij stelt immers niets voor als zij niet met
terdaad wordt beschermd. Welnu, dat is precies de eerste betekenis van het 
begrip 'objectief recht'. Daarom is er geen tegenstelling tussen subjectief en 
objectief recht. De begrippen veronderstellen elkaar. De inhoud van het be
grip 'objectief recht' kan dan ook niet willekeurig zijn: het begrip moet een 

6 Van Roermund 1994 
7 Habermas 1992 
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orde aanduiden die wederkerigheid waarborgt en niet één die bij voorbaat 
machtsbasis of waarheidsgrond veilig stelt. Een orde die 'de algemeenheid 
van de wet' als haar grondslag beschouwt, moet daaronder meer dan een 
loutere vorm verstaan, om aan bescherming van wederkerigheid toe te ko
men. Deze normatieve verwijzing naar wederkerigheid in de politieke 
oorsprong van het positieve recht is volgens Habermas de kern van de idee 
der volkssoevereiniteit. Democratie zou, algemeen gesproken, de instituti
onalisering daarvan moeten zijn. "8 

O p basis van het wederkerigheids- en gelijkheidsbeginsel levert het postcon-
ventionele recht het symbolische begrippenapparaat waarmee de tot burgers 
geworden mensen zich uit de pre-moderne wederkerigheidsbanden losmaken 
en - onder invloed van de ontwikkeling van een laag ontwikkelde Gemeinschaft 
naar een hoog ontwikkelde Gesellschaft - zich invoegen in een nieuwe, abstracte 
en rationeel geconstrueerde gemeenschap van mensen die elkaar niet meer op 
grond van familiale of groepskenmerken herkennen, maar desondanks bereid 
zijn elkaar als rechtssubjecten te erkennen. De solidariteit die op deze wijze 
wordt bewerkstelligd is een rationele, door rechtsbeginselen en geïnstituti
onaliseerd vertrouwen bemiddelde solidariteit. 

Ook Honneth9 geeft een beschrijving van het moderne recht waarin de soci
ale wederkerigheid een transformatie heeft ondergaan. Geïnspireerd door He-
gel en Mead analyseert Honneth dit proces als een ontwikkelingsmodel dat -
wanneer daaraan de allitererende trefwoorden love, life en law worden gegeven 
- nauw aansluit bij het model van de respectievelijk affectieve, sociale en ratio
nele wederkerigheid dat in dit boek wordt gehanteerd. Honneth concipieert 
het vraagstuk van de wederkerigheid als een vraagstuk van Anerkennung. In 
Hegeliaanse zin ziet hij de sociale emancipatiestrijd van klassen en rassen als een 
strijd om erkenning. Het streven naar erkenning zou de motor van de geschie
denis zijn. In hun behoefte aan zelfrespect zoeken mensen het respect en de ach
ting van anderen.10 Daartoe hebben zij een gemeenschappelijk waardensysteem 
nodig met behulp waarvan mensen aan elkaar duidelijk kunnen maken dat zij 
eikaars achting en respect verdienen. 

De eerste vorm van erkenning wordt gevonden in de liefdesrelaties van de 
familiale sfeer (Lové). In de beroemde formulering van Hegel is liefde "het in 
een ander jezelf zijn". Deze liefdevolle erkenning geeft het kind een fundamen
teel gevoel van eigenwaarde en legt als zodanig de basis voor zijn capaciteit om 
later - in het publieke leven - ook de ander te (h)erkennen in zijn verlangen naar 

8 Van Roermund 1994:126-127 
9 Honneth (1992) 1995 
10 In dezelfde zin Schmidtz (1993) 1996 
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eigenwaarde en achting. De tweede vorm van erkenning wordt gevonden in de 
sociale sfeer van de gemeenschap (social Li/e) waarin men wordt gerespecteerd 
op grond van persoonlijke eigenschappen en kenmerken die in het waardensys
teem van de gemeenschap hoog worden gewaardeerd. De derde - en hoogste -
vorm van erkenning wordt gevonden in het recht (Law). Familiale gelijkenis
sen en sociale waardensystemen vervullen niet langer de rol van de bemiddelen
de instantie op grond waarvan mensen elkaar herkennen en erkennen. Integen
deel, de transformerende kracht van het recht is juist daarin gelegen dat men 
ongeacht persoonlijke kenmerken en kwaliteiten en ongeacht de sociale groeps-
waardering daarvan, op rationele gronden wordt erkend als rechtssubject. Vol
gens Honneth is op deze situatie Hegels begrip van Sittlichkeit van toepassing: 

Hegel understood 'ethical life' as the type of social relationship that arises 
when love has heen refined, under the cognitive impress of the law, into 
universal solidarity among memhers of a community. "n 

Deze rationele, door het recht bemiddelde wederkerigheid is, aldus Hon
neth, een veeleisende norm. Het recht dwingt de burgers tot een erkenning van 
de ander die zij uit zichzelf vaak niet kunnen opbrengen omdat zij zich in de an
der niet kunnen herkennen. Daarvan is bij voorbeeld sprake wanneer een fami
liale of sociale gelijkenis ontbreekt, of wanneer de sociale afstand zo groot is dat 
ook in persoonlijke contacten geen herkenning - van bij voorbeeld een gemeen
schappelijke ervaring - tot stand kan komen.12 

De veeleisende rationele wederkerigheid waarover Honneth spreekt, is in 
eerste instantie neergelegd in de beginselen van het recht, in de grondrechten en 
mensenrechten. In deze onderdelen van het recht wordt formeel een hoog ge
halte aan sociale rechtvaardigheid bereikt. Er ontstaat op papier althans een 
evenwichtsverhouding tussen gelijkheid en wederkerigheid. Mensen worden 
gedwongen de ander op voet van gelijkheid te erkennen. Juist het gelijkheids
postulaat maakt het hoge moreel niveau van rationele wederkerigheid moge
lijk. Dat deze rechtvaardigheid niet alleen een formele belofte is, maar in de 

11 Honneth (1992) 1995:91 
12 Overigens leert de praktijk dat vreemden, ondanks alle mogelijke culture

le verschillen, elkaar spontaan blijken te herkennen en te erkennen wan
neer het om fundamentele - tot de affectieve en sociale levenssfeer beho
rende - menselijke ervaringen als dood, geboorte, lijden en ziekte gaat. 
Op dit niveau van herkenning van fundamentele ervaringen - die in elke 
symbolische orde zijn gerepresenteerd - wordt het uitsluitingseffect dat ei
gen is aan de affectieve en sociale wederkerigheid opgeheven. In die zin 
lokaliseert een auteur als Rorty (1989) in de fundamentele menselijke er
varingen terecht de bron van transculturele solidariteit. Zie ook Boute
lier 1993; Kunneman 1998 
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tweede helft van de twintigste eeuw in de westerse wereld tot op zekere hoogte 
ook is ingelost, blijkt uit de emancipatie van minderheidsgroepen. Arbeiders, 
vrouwen en etnische minderheden hebben, dankzij hun principiële lidmaat
schap van de rechtsgemeenschap, vrijheids- en gelijkheidsrechten kunnen in
roepen. Zij hebben mede daardoor hun maatschappelijke positie kunnen verbe
teren en zich aan uitbuiting en eenzijdige afhankelijkheidsrelaties kunnen ont
trekken. 

De in het vorige hoofdstuk aangehaalde kritiek van Diamond op het post-
conventionele recht als de destructor van de sociale wederkerigheid gaat dan 
ook niet op waar het de principiële structuur van de moderne rechtsorde be
treft. Hetzelfde geldt voor de veel gehoorde kritiek van feministen en commu-
nitaristen. Feministische theoretici13 stellen dat de affectieve bindingen en on
bepaalde zorgplichten tussen mensen in het liberale model van individuele 
rechten niet tot uitdrukking komen. De opvatting dat het recht een schild zou 
zijn tegen de geldingsdrang van de ander, miskent de relaties tussen mensen. 
"Relationele rechten" zouden aan aan dit bezwaar tegemoet kunnen komen.14 

Communitaristen15 wijzen op de sociale gemeenschap waarin mensen zijn inge
bed, en waaraan zij hun identiteit en onderlinge solidariteit ontlenen. Deze af
fectieve en sociale bindingen zouden in het liberale model van individuele rech
ten niet worden erkend. Communitaristen pleiten daarom voor "collectieve 
rechten".16 

Vertaald in termen van het wederkerigheidsbegrip luidt de kritiek dat het 
postconventionele recht slechts een smalle mutuahteitsmoraal en niet een bre
de reciprociteitsmoraal belichaamt. De rationele wederkerigheid van het post
conventionele recht zou het menselijke en sociale belang van de affectieve en 
sociale wederkerigheid miskennen. Mensen worden immers slechts erkend als 
dragers van strikt bepaalde subjectieve rechten en plichten. Maar mensen erva
ren zichzelf niet louter als gelijke, individuele rechtssubjecten. Zij ervaren zich
zelf veel sterker als vader of zoon, moeder of dochter, echtgenoot, buurtge
noot, collega of landgenoot. De primaire behoeften van mensen aan liefde, ge
negenheid, begrip en identiteit kunnen niet door een abstracte rechtsgemeen
schap worden bevredigd, maar veronderstellen concrete affectieve en sociale 
verbanden. De moraal die uit deze primaire behoeften voortkomt is niet een 
smalle, rationele en universele moraal, maar een brede, irrationele en particula-
ristische moraal. De moderne rechtsorde ziet zich daarom - volgens de feminis-

13 Gilligan 1982; Minow 1996; Sevenhuijsen 1996; Tronto 1993 
14 Minow 1996 
15 Etzioni 1990;1993; Maclntyre 1981 
16 Galenkamp 1993 
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tische en communitaristische kritiek - voor de paradoxale taak geplaatst haar 
beginselen van universalisme en gelijkheid in overeenstemming te brengen met 
de feitelijk bestaande behoefte aan particularisme en verschil, ofwel een smalle 
moraal in overeenstemming te brengen met een brede moraal. 

Deze kritiek17 miskent de principiële structuur van het postconventionele 
recht. De moraal die in het postconventionele recht is neergelegd, richt zich op 
sociale verhoudingen buiten de liefde en buiten de homogene gemeenschap en 
vindt juist daarin zijn historische betekenis. De rationele wederkerigheid of so
lidariteit van het postconventionele recht is daarom een wezenlijk andere dan 
de affectieve en sociale wederkerigheid. In beginsel is er inderdaad sprake van 
een mutuele of smalle moraal. Mensen hoeven elkaar immers slechts als rechts
subjecten te erkennen, teneinde een minimale vrede mogelijk te maken. Deze 
minimale vrede is echter de noodzakelijke voorwaarde voor een brede of réci
proque moraal die zich uitstrekt tot mensen buiten de eigen familiale of sociale 
groep. Een hoog ontwikkelde, heterogene en vreedzame samenleving zou zelfs 
niet mogelijk zijn wanneer daaraan niet de plicht ten grondslag zou liggen om 
de ander minstens als rechtssubject te erkennen. Pas wanneer deze erkennings-
dwang door de staat wordt geïnstitutionaliseerd en gehandhaafd, kan er ook 
tussen vreemden een duurzaam vertrouwen ontstaan dat als voedingsbodem 
functioneert voor de ontwikkeling van sociale wederkerigheid. In dat geval 
wordt een rechtsgemeenschap een solidaire gemeenschap waarin ook jegens 
vreemden onbepaalde plichten worden nagekomen in het vertrouwen dat er op 
termijn zal worden verevend. 

Het belang van Hobbes, Locke en Rousseau ligt dan ook daarin dat zij een 
smalle moraal incorporeerden in hun symbolische voorstellingen van de nieu
we sociale verhoudingen in de Moderniteit. Omdat aan hun smalle moraal het 
individuele recht op vrijheid en gelijkheid ten grondslag ligt, maakten zij een 
principiële opening naar een sociale wederkerigheid op een hoger moreel ni
veau. Ook mensen buiten de eigen familiale of sociale groep behoren immers te 
worden erkend. De kritiek van feministen en communitaristen, alsmede van 
Diamond en zijn geestverwanten mist daarom doel voorzover hun kritiek het 

17 Zie voor een heldere analyse van deze kritiek Galenkamp 1993. Haar be
zwaren tegen het feministische en communitaristische pleidooi voor col
lectieve rechten zijn niet vanuit het wederkerigheidsbegrip geformuleerd 
maar komen wel dicht in de buurt, waar zij een onderscheid maakt tus
sen Gemeinscbaftswaa.rden en Gesellschaftswaarden. Zij acht deze waarden, 
en daarmee ook individuele en collectieve rechten, theoretisch onver
zoenbaar. 
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principiële karakter en de potentiële morele kracht van het postconventionele 
recht betreft. 

Hun kritiek wordt echter wél interessant voorzover deze raakt aan een pro
bleem dat al eerder ter sprake kwam: de dominante positie van privé-eigendom 
en contractuele associaties in de symbolische orde van de Moderniteit. Burger
schap veronderstelt volgens Locke eigendom en contractsvrijheid. Hierboven 
werd gesteld dat mede onder invloed van het werk van Adam Smith de eigen
doms- en contractsopvattingen van Locke in een economistische engte terecht
kwamen. Mede daardoor werd de potentiële reciprociteit van de natuurrechte
lijke contractsfilosofie in de loop van de Moderniteit onderdrukt. Het postcon
ventionele recht slaagde er niet in solidariteit tussen vreemden te verwezenlij
ken.18 Pas in deze eeuw gaat de reciprociteitspotentie zich ontvouwen, geduren
de een proces dat als "de vermaatschappelijking van het recht" bekend staat. De 
smalle, mutuele moraal van de rechtsorde ontwikkelt zich dan langzaam - mede 
door de activering van het gelijkheidsbeginsel - naar een réciproque moraal. 
Deze geschiedenis wordt hieronder beknopt beschreven. 

3 DE VERMAATSCHAPPELIJKING VAN HET 
PRIVAATRECHT 

De metafoor van het sociale contract heeft ook een andere dimensie, schreven 't 
Hart en Foqué. De metafoor structureert niet alleen het bewustzijn, maar zet 
zich voort in de nadere regelgeving die uit de metafoor voortvloeit. Van deze 
nadere regelgeving is vooral het contractenrecht van belang geweest voor de 
moderne sociale orde die mede op grond van de uitgangspunten van de con
tractsfilosofie tot stand kwam. 

Kenmerkend voor die sociale orde is de gedachte dat de vrijheid, gelijkheid 
en autonomie van de burgers privé-eigendom en contractsvrijheid veronder
stellen. Deze gedachte vinden we tot op de dag van vandaag terug. Bij voorbeeld 
in de dissertatie van Nieuwenhuis over de beginselen van het contractenrecht. 
Nieuwenhuis schrijft: 

18 Daaraan waren natuurlijk meer factoren debet dan alleen het eigendoms-
en contractenrecht. Het formele en instrumentele karakter van het posi
tieve recht droeg eveneens bij aan de mutualisering van de sociale verhou
dingen (zie daarover o.m. Peters 1993b en 1993c en Foqué & 't Hart 
1990). Het zou een aparte studie vergen om de ontwikkeling van het we-
derkerigheidsbeginsel ook vanuit die optiek te beschrijven. In het laatste 
deel van dit hoofdstuk wordt er enige aandacht aan besteed. 
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"Het privaatrecht staat en valt met de erkenning van het fundamentele 
recht op zelßeschikking (...) Eigendom en overeenkomst, twee kernthema 's 
van het privaatrecht, zijn slechts te begrijpen als uitingsvormen van deze 
autonomie. Eigendom en overeenkomst zijn noodzakelijke voorwaarden 
voor de individuele ontplooiing van de op samenleving ingestelde 

» I Q 

mens. i y 

De "op samenleving ingestelde" mens is kennelijk contractueel op dat samen
leven ingesteld. De sociale verhoudingen tussen mensen worden primair als 
contractuele verhoudingen tussen eigenaars gepresenteerd. Dit sociaalfilosofi-
sche primaat van privé-eigendom en contractsvrijheid had aanvankelijk tot ge
volg dat degenen die geen eigendom hadden, zoals vrouwen, of degenen die ei
gendom waren, zoals slaven, niet als burgers werden erkend.20 De gepostuleer
de burgerrechten kwamen mede daarom niet aan alle individuen toe, maar al
leen aan eigenaars. Ook al hebben de voormalig uitgesloten groepen inmiddels 
burgerrechten gekregen, nog steeds geldt dat wie geen privé-eigendom heeft 
formeel weliswaar als gelijk rechtssubject wordt erkend, maar in de praktijk 
met als gelijke burger blijkt te participeren in het wederkerigheidssysteem dat 
de rechtsgemeenschap krachtens haar beginselen pretendeert te zijn. 

In het contractuele model van de sociale orde staan de burgers niet alleen als 
eigenaren tegenover de staat, zij staan ook als eigenaren en contractanten tegen
over elkaar. De reductie van sociale verhoudingen tot contractuele verhouding
en werd door Hobbes, Locke en Smith gemotiveerd met het argument dat het 
individu de beste verdediger van zijn eigen belangen is. Het individu zal slechts 
in vrijheid en op voet van gelijkheid overeenkomsten aangaan. In deze opvat
ting worden privé-eigendom en contractsvrijheid als synoniemen van recht
vaardigheid beschouwd. En des te meer nu de privé-eigendom en contractsvrij
heid van het individu, als een invisible hand, eveneens het belang van de ge
meenschap zouden dienen. Volgens Adam Smith komen immers alleen uit een 
systeem van privé-eigendom de noodzakelijke impulsen voort voor technologi
sche innovatie en economische groei. En ook al genereert dit systeem sociale 
ongelijkheid, de groeiende welvaart biedt zelfs de armsten de mogelijkheid van 
een beter lot. Contractuele eigendomsverhoudingen zouden dus uit zichzelf tot 
solidariteit tussen vreemden leiden. 

In de Code Civil werd deze filosofische voorstelling van de sociale orde als 
een marktmodel waarin individuen zich als contracterende eigenaars met el
kaar verhouden, in juridische regelgeving neergelegd. In deze codificatie was 
niets meer terug te vinden van de pre-moderne wederkerigheidsmoraal met 

19 Nieuwenhuis i979:63 
20 Fraser & Gordon 1994 
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haar onbepaalde, morele plichten en rechten jegens elkaar en de gemeenschap.21 

De invisible hand van de wederkerigheidsmoraal die binnen homogene ge
meenschappen duurzame sociale bindingen creëert, werd genegeerd. De econo
misch nuttige geldingsdrang van de homo economicus werd juridisch niet getem
perd door de verplichting van de social man met de belangen van anderen reke
ning te houden. Het contract regelde de kortstondige relatie tussen gelijke par
tijen die tegenover elkaar slechts gerechtigd en verplicht waren voorzover de 
inhoud van het contract strekte. Daarbuiten hadden zij geen verantwoordelijk
heid voor elkaar, noch werden zij geacht een duurzame vertrouwensband op te 
bouwen. Over dit negentiende eeuwse contractenrecht schrijft Friedman: 

Basically then, the 'pure'law of contract is an area of what we can call abs
tract relationships. 'Pure' contract doctrine is blind to details of subject 
matter and person. It does not ask who buys and sells, and what is bought 
and sold. (...) Contract law is abstraction - what is left in the law relating to 
agreements when all particularities of person and subject-matter are remo
ved.22 

Dit van sociale bindingen abstraherende contractenrecht beantwoordde aan 
wat Luhmann de Abstraktionsleistung van het moderne recht noemt. 

Diese Abstraktion macht das Rechtsinstitut unabhängig von typmässig 
festliegenden reziproken Interessenkonstellationen, macht es vielfältiger 
verwendbar, abstrakter (nämlich unabhängig von der Fortdauer der Aus
gleichslage) garantierbar und mit all dem kompatibel mit höherer Kom
plexität und Variabilität der Gesellschaft.23 

De toenemende complexiteit en heterogeniteit van de samenleving vroeg 
om nieuwe ordeningsmechanismen die vooral het economische verkeer zo 
ongehinderd mogelijk moesten laten verlopen. Het synallagmatische do ut 
des-conlrzcx met zijn strikt omschreven en in tijd beperkte rechten en plichten 
sloot aan op de behoefte van de markt aan onpersoonlijke interactie. Röhl be
schrijft de functie van het contract in deze als volgt: 

Mit hilf e des Vertrages werden Rechte und Pflichten genau spezifiziert. Für 
Dankbarkeit bleibt kein Raum. Beim Markttausch kommen Ego und 
Alter nicht mehr als Verwandte, Nachbarn oder Stammesgenossen zusam
men, sondern als Besitzer materieller Tauschgüter. Das Interesse konzen
triert sich ganz auf die Ware des Kontrahenten, persönliche Faktoren 
treten zurück, und eine dauerhafte soziale Beziehung zwischen den Partei
en wäre zufälliger Natur. (...) Die rechterliche Form des Markttausches ist 

21 Kruithof 1986 
22 Geciteerd bij Gilmore (1974) 1985:6-7 
23 Geciteerd bij Röhl 1970:476477 
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der moderne Konsensualvertrag. Er beschränkt die Reziprozität auf die 
genau spezifizierte Leistung und Gegenleistung.24 

Het contractenrecht weerspiegelde en bevestigde de mutuele moraal van de 
markt.25 Deze werd beheerst door drie thema's: "vrijheid, gelijkheiden de strikte 
afbakening in de tijd van de contractuele gebondenheid".,26 

De term "wederkerige overeenkomst" in het burgerlijk recht is dan ook on
juist. Volgens de in dit boek gehanteerde terminologie regelde het klassieke 
contractenrecht slechts de wederzijdse, mutuele overeenkomst. Köndgen 
brengt dit verschil treffend onder woorden: 

Die do-ut-des-Maxime und ihre verschwisterte Zug-um-Zug-Mechanik 
misstrauen zutiefst dem Reziprozitätsprinzip, indem sie temporäre Imba-
lancen wenn nicht völlig ausschliessen, so doch zu verkürzen suchen. Ver
trauensinvestitionen werden nur gesichert, wenn sie sofortige Rendite 
versprechen; Kreditgewährung ist prinzipiell riskant und unerwünscht. 
Fernere, nicht mehr im Entgeltnexus stehende Gegenseitigkeitserwartung
en sind kein Thema von Vertragen mehr. Das klassische Vertragsmodell 
propagiert die Austauschmoral sich misstrauender Gegner, die nie wieder 
etwas mit einander zu tun haben.27 

Aldus bracht het klassieke contractsbegrip op conceptueel niveau een strik
te scheiding teweeg tussen in het gewoonterecht gewortelde reciprociteit en in 
het positieve recht neergelegde mutualiteit. Mutualiteit raakte geassocieerd met 
economische verhoudingen waarin op voet van gelijkheid equivalenten wor
den geruild, met strikt bepaalde en juridisch afdwingbare reenten en plichten, 
met een sociaal profijtelijk egoïsme. De reciprociteitsnorm daarentegen raakte 
geassocieerd met duurzame familiale en vriendschapsverhoudingen, met socia
le ongelijkheid, met behoeftigheid, met dankbaarheidsplichten, met de gifte-
thiek en met een sociaal profijtelijk altruïsme. Reciprociteit werd aldus gemar
ginaliseerd tot een private moraal die vooral in het vrouwelijke domein en in de 
charitas werd gepraktizeerd.28 

Kenmerkend in dit verband is de positie van het huwelijkscontract. Het hu
welijk werd - en wordt - als een contract sui generis beschouwd. Juist deze sui ge
nera-kwalificatie maakt duidelijk dat de reciprociteitsmoraal van de private 
sfeer, ondanks de contractuele vorm van het huwelijk, niet verloren mocht 
gaan. 

24 Röhl 1970:456-457 
25 Kruithof 1986 
26 Van Erp 1990:5 
27 Köndgen 1991:270 
28 Fraser & Gordon 1994; Olsen 1984 
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The morality of altruism has heen supposed to animate the family to the 
same extent that morality of individualism has heen supposed to pervade 
the marketplace, 

schrijft Olsen29 in haar klassieke opstel over de waardendichotomisering 
tussen de private sfeer en de sfeer van de markt. En Cotterrell constateert: 

"In an individualistic society, the family appears as an island of Gemein
schaft values, tending to become the sole communal nucleus in a society of 
isolated individuals.30 

3.1 Van mutuele overeenkomst naar réciproque rechtsbetrekking 

Ondanks het uitgesproken mutuele, do ut öfe-karakter van het klassieke con
tractenrecht heeft de reciprociteitsnorm van meet af aan een onrustige rol ge
speeld. Rousseau bleek aan het begin te staan van een lange traditie waarin de 
sociale uitsluitingseffecten van het op eigendom en contract gebaseerde moder
ne recht werden gekritiseerd. Grote namen als Marx, Weber en Durkheim heb
ben zich in hun invloedrijke werk verzet tegen de mutualisering van de mense
lijke verhoudingen. 

Het op de metafoor van het sociale contract gebaseerde contractenrecht 
bleek het oerconflict tussen geldingsdrang en erkenningsdwang niet op te los
sen. Integendeel. Door de principiële vrijheid die in het contractenrecht aan de 
geldingsdrang van de homo economicus werd toegekend - niet getemperd door 
de dwang de belangen van anderen te erkennen - bleef het conflict juist op dat 
principiële niveau in stand. Het gevolg was de vrijheid en gelijkheid van enk
elen en de onvrijheid en ongelijkheid van velen. De liberale laissez faire-samen-
leving leidde weliswaar tot een explosieve toename van handel, industrie en 
rijkdom, maar genereerde geen evenwichtsverhouding tussen gelijkheid en we
derkerigheid, laat staan dat het rechtvaardigheidsideaal naderbij kwam waarin 
aan ieder het zijne wordt gegeven. Daarentegen bevorderde het vrije arbeids
contract massale uitbuiting van arbeiders. Onmenselijke arbeidsomstandighe
den en sociale ongelijkheid waren het gevolg. Wie zelfs zijn arbeidskracht niet 
kon verkopen, verloor zijn toch al zwakke positie in het mutualiteitssysteem 
en kwam terecht in de Lazaruslaag van de samenleving. De belofte van het so
ciaal contract en van de rationele wederkerigheid die mede door het contracten
recht zou worden gerealiseerd, werd niet ingelost. Er was eerder sprake van een 
tegengesteld effect. 

29 Olson 1984:1505 
30 Cotterrell 1992:122-123 
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Dit tegengesteld effect bracht vanaf het einde van de negentiende eeuw bin
nen het contractuele model van de sociale orde een dialectisch proces op gang. 
Jurisprudentie en nadere wetgeving poogden alsnog vrijheid en gelijkheid, als 
de ideale voorwaarden voor wederkerigheid, dichterbij te brengen. Dit proces, 
dat gewoonlijk de "vermaatschappelijking van het privaatrecht" wordt ge
noemd heeft zich volgens Nieskens-Isphording vanuit één leidend principe vol
trokken: 

de verantwoordelijkheid van de leden van de gemeenschap voor elkaar, en 
de (medeverantwoordelijkheid van de staat voor een in beginsel recht
vaardige samenleving. "31 

Dit leidend principe kan niet anders dan als een reciprociteitsprincipe wor
den geduid. Want wat is verantwoordelijkheid anders dan het zich door middel 
van role taking eigenmaken van het perspectief van anderen en - wanneer het 
andere als het eigene wederkeert - dienovereenkomstig handelen? Onder in
vloed van dit reciprociteitsprincipe onderging het klassieke contractsbegrip 
ingrijpende veranderingen, zelfs zodanig dat sommigen menen dat het contract 
inmiddels kan worden "dood verklaard".32 De partij-autonomie en de regel dat 
een overeenkomst slechts partijen bindt, werden gerelativeerd. Leerstukken als 
die van de goede trouw, de redelijkheid en billijkheid, undue influence, opge
wekt vertrouwen, veranderende omstandigheden en de bescherming van de 
zwakkere partij gingen een belangrijke rol spelen en hadden een concretisering 
van het contractenrecht tot gevolg. Dat abstraheerde niet langer van at particu
larities and subject-matter (Gilmore), maar betrok de maatschappelijke positie 
van partijen, hun deskundigheid, hun gerechtvaardigde vertrouwen en de mate 
waarin zij adequaat geinformeerd zijn, bij de uitleg van het contract. Partijen 
werden tot meer gehouden dan waartoe de letterlijke bewoording van het con
tract verplichtte. De contractsvrijheid bleef overeind, maar wie "het contrac
tenrecht opent" - om een uitdrukking van Nieskens-Isphording te gebruiken -
weet dat ook onbepaalde rechten en plichten de iure tot de contractsinhoud be
horen. Naast de partijwil ging ook de "sociale wil"33 een rol spelen ten behoeve 
van de gemeenschap, die alleen krachtens een systeem van sociale wederkerig
heid/solidariteit in stand kan blijven. Daarom werden ook verbintenissen op
gelegd daar waar de partijwil ontbrak. Ook degene die geen contract "opent", 
maar bij voorbeeld ten gevolge van zaakwaarneming, onverschuldigde betaling 
of onrechtmatige daad is verrijkt ten koste van een ander, wordt verplicht zijn 

31 Nieskens-Isphording 1991:18 
32 Gilmore (1974) 1995 
33 Nieskens-Isphording 1991:22 
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verrijking te verevenen.34 Dat wat wordt ontvangen behoort te worden terug
gegeven, indien niet-teruggeven onrechtvaardig, want een schending van het 
wederkerigheidsbeginsel zou zijn. Het recht, zo schrijft Nieskens-Isphording, 
kan niet tegen de belevingswereld van mensen ingaan. En deze belevingswereld 
is nu eenmaal op wederkerigheid ingesteld. Overigens zijn de onbepaalde plich
ten die op grond van het wederkerigheidsbeginsel door het vermogensrecht 
worden gehonoreerd, uiteraard niet identiek met morele plichten in het alge
meen. Het gaat steeds om een plicht tot een tegenprestatie die pas ontstaat wan
neer zich een ongerechtvaardigde vermogensverschuiving of-vermindering heeft 
voorgedaan, wanneer er dus sprake is van een ongerechtvaardigde verrijking of 
verarming. 

De reciprociteitsnorm werd ook op indirecte wijze, via het gelijkheidsbe
ginsel, geactiveerd. Nieuwe wetgeving zoals het huurrecht, het arbeidsrecht, 
het consumentenrecht, produktaansprakelijkheidsrecht en wetgeving inzake 
algemene voorwaarden hadden tot doel de sociale ongelijkheid tussen con
tractspartijen te compenseren.35 De pseudo-wederkengheid van het klassieke 
contractenrecht waarin de onvrijheid en ongelijkheid tot afhankelijkheid en 
uitbuiting leidden, moest door deze wetgeving worden voorkomen. In dit op
zicht strookt deze maatschappelijke wetgeving met de principiële - op gelijk
heid en wederkerigheid gebaseerde - rechtsbetrekkingen die in het sociale con
tract worden gepostuleerd. 

Wat van belang is, is dat in de loop van dit vermaatschappelijkingsproces de 
mutualiteitsnorm zijn scherpte verloor. Mede als gevolg daarvan vervaagde 
ook de grens tussen de rechtssfeer en de sociale sfeer, de grens tussen rechts
plichten en sociale plichten. Kortom, het juridische model van de sociale orde 
stelde de sociale verhoudingen niet langer voor als contractuele relaties tussen 
eigenaars, maar als betrekkingen tussen burgers die elkaar in het sociale verkeer 
in tal van configuraties ontmoeten. Uit deze ontmoetingen komen contacten, 
contracten en gehoudenheden voort die tot juridisch afdwingbare verbintenis
sen kunnen leiden. Het zijn de concrete en rechtens relevant bevonden relaties 
die tot deze rechtsverbintenissen aanleiding geven. De introductie van het be-

34 De hoofdstelling in de dissertatie van Nieskens-Isphording (1991) luidt 
dat niet - zoals in de literatuur vaak wordt beweerd - het vertrouwen een 
bron van verbintenissen uit de wet is. Pas het handelen-op-grond-van-
vertrouwen door de een dat tot verrijking van de ander leidt, wordt voor 
de verrijkte ander een aanvullende bron van verbintenissen die tot vere
vening verplicht. 

35 Gras 1984; Schoordijk 1988 
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grip "rechtsbetrekking" in het privaatrecht36 vond daarom veel weerklank: het 
zou meer recht doen aan deze dynamische sociale verhoudingen dan het stati
sche contractsbegrip. 

Bezien vanuit het in dit boek ontwikkelde wederkerigheidsbegrip worden 
de sociale verhoudingen en de sociale werkelijkheid door de term "rechtsbe
trekking" inderdaad beter weergegeven dan door het klassieke, mutuele con
tractsbegrip. Daarin werd immers geabstraheerd van het sociale feit dat tussen 
mensen, zodra zij met elkaar in communicatie treden, een uitwisselingsrelatie 
ontstaat die wederkerigheidsverwachtingen wekt. In Hoofdstuk II zagen we 
dat, indien deze verwachtingen worden gehonoreerd, een zichzelf versterkend 
proces op gang komt van duurzaam vertrouwen waarin sociale binding en soli
dariteit gedijen.3? Bij contractuele communicatie is dat in beginsel niet anders. 
De structuur van de geest werkt nu eenmaal zodanig, aldus Lévi-Straus, dat wat 
in communicatie wordt "gegeven", in een of andere vorm moet terugkeren naar 
de gever. Zo niet, dan houdt de communicatie op en kan er zelfs een situatie van 
vijandigheid of uitbuiting ontstaan. Communicatie en uitwisseling veronder
stellen - wat men zou kunnen noemen - een "communicatiemoraal van het ver
plicht zijn". Köndgen drukt deze moraal aldus uit: Reziprozität ist nicht in erster 
Linie eine Theorie des Sich-verpflichtens oder Verplichtet-werdens, sondern des 
Verpflichtet-seins.iS 

Het wezenlijke van de reciprociteitsnorm is immers dat deze norm, zonder 
enige extra ondersteuning door een andere norm, in elke uitwisselingsrelatie 
van kracht is.39 Daarom is - opnieuw volgens Köndgen - "Reziprozität das voll
kommene Gegenstück zum bindungsfeindlichen (...) Paradigma der 'Obligation als 
Beschränkung der natürlichen Freiheit'".*® 

Deze voor-juridische moraal van het communicatieve verplicht-zijn, gaat 
aan het contract vooraf en maakt de sociaal integrerende kracht van het con
tract pas mogelijk.« Onder het contract als uitdrukking van de ethiek van het 
gerechtigd zijn, ligt de ethiek van het sociaal verplicht zijn. Partijen kunnen 
deze plicht-ethiek van de sociale orde niet ecarteren zodra zij hun private, con
tractuele orde scheppen. Niet alleen is deze private orde slechts mogelijk dank
zij de sociale orde waarin deze is ingebed, maar ook ontlenen partijen hun auto
nomie en contractsvrijheid juist aan een symbolische orde die hen die autono-

36 Van Erp 1990 
37 Gouldner 1960 
38 Köndgen 1981:251 
39 Röhl 1978:447 in navolging van Blau 
40 Köndgen 1981:251 
41 Ook Durkheim legde reeds de nadruk op de voor-contractuele moraal, 

waarop het contract mede is gebaseerd. (1893) 1984:149-175 
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mie en vrijheid garandeert. In die zin zijn partijen per definitie beperkt in hun 
vrijheid om hun eigen wetten te stellen. Slechts die contracten zijn geldig - al
thans in deze visie - die beantwoorden aan de principiële rechtsbetrekkingen 
die door de rechtsorde zijn ingesteld en behoren te worden bewaakt: rechtsbe
trekkingen waarin aan ieder het zijne wordt gegeven en de geleverde prestaties 
al dan niet op termijn worden verevend. In een contractuele relatie is - naast de 
mutualiteitsnorm - de reciprociteitsnorm daarom als een implied term aanwe
zig. 

Het arbeidscontract is een verhelderend voorbeeld van de gelijktijdige aan
wezigheid van (expliciete) mutualiteit en (impliciete) reciprociteit. De werkne
mer die meer doet dan waartoe hij op grond van zijn contract verplicht is, han
delt vaak uit loyaliteit jegens de werkgever of het bedrijf. Hij verwacht en ver
trouwt er overigens op dat de werkgever deze - de arbeidsovereenkomst over
schrijdende inspanningen - ook beloont, bij voorbeeld met een gratificatie of 
een promotie.42 

Maar ook andere duur- en vertrouwenscontracten tonen aan dat de recipro
citeit van de sociale praktijk vaak sterker is dan de mutualiteit van de juridische 
leer. Contractspartijen blijken niet altijd hun mutuele posities uit te spelen, om
dat ze beseffen dat de eerste transactie dan misschien niet door andere zal wor
den gevolgd. Wanneer beide partijen voordeel hebben bij een duurzame relatie 
zullen zij het vertrouwen willen wekken dat zij eikaars voor-juridische achter
grondsverwachtingen honoreren. Met andere woorden: in dergelijke gevallen 
zijn mét de mutuele, bepaalde contractsinhoud ook de onbepaalde wederkerig-
heidsplichten gegeven. Deze bewijzen hun diensten zodra het contract leemten 
vertoont, zodra zich onvoorziene omstandigheden voordoen, of zodra een van 
de partijen zich door het contract onrechtvaardig bedeeld voelt. Het contract 
behoort dan te worden uitgelegd en nagekomen overeenkomstig deze "subsidi
aire" contractsinhoud. We hebben onder meer van Macauley geleerd dat het 
juist de impliciete, subsidiaire wederkerigheidsnorm is die contractspartijen 
méér aan elkaar bindt dan de woorden van het contract zelf. 

Indien en zolang de wederkerigheidsnorm, die in elk contract aanwezig is, 
door partijen wordt gehonoreerd, of door het (vermaatschappelijkte) privaat
recht tot gelding wordt gebracht, functioneert het contract inderdaad als een in-

42 Voor alle duidelijkheid: de verwachte gratificatie of promotie zal niet snel 
op grond van het wederkerigheidsbeginsel juridisch afdwingbaar zijn, 
ook al zal iedereen de morele plicht in deze van de werkgever erkennen. 
Pas wanneer de werknemer kan aantonen dat de kosten die hij in zijn 
loyaliteit aan de werkgever heeft gemaakt, de werkgever hebben verrijkt, 
zal een vereveningsactie slagen. 
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strument tot sociale integratie en organische solidariteit (Durkheim) en past het 
contractenrecht in de "structuur van principiële rechtsbetrekkingen tussen 
rechtssubjecten"43, zoals die door het sociaal contract behoren te worden ge
waarborgd. Partijen herkennen en erkennen elkaar immers niet alleen in de ene 
dimensie van hun contractuele en mutuele rechten en plichten, maar zij (her
kennen elkaar ook in hun buiten-contractuele dimensies en onbepaalde rechten 
en plichten. Het is juist deze sociale solidariteitsfunctie van het contract (of 
rechtsbetrekking) die door de vermaatschappelijking van het recht wordt be
vorderd. 

Het is evident dat aan de geringe specificatiegraad van de reciprociteitsnorm 
ook nadelen zijn verbonden. De morele vraag naar de mate waarin "ik mijn 
broeders hoeder ben", dringt zich onmiddellijk op. Het onbepaalde karakter 
van de gehoudenheden en plichten roept tevens het probleem van de rechtson
zekerheid op. De onbepaaldheid van de reciprociteitsnorm kan een te grote 
kracht aan de feiten toekennen, ten koste van het systeem van het recht. Zij kan 
aan de rechter een te grote vrijheid bieden om op grond van vage en open nor
men plichten en verbintenissen in het leven te roepen.44 De orde van het recht 
is niet identiek met de orde van het sociale, al twijfelt niemand aan de diffuse 
grens tussen beide. 

Met andere woorden: tot hoever mag de reciprociteitsnorm in het recht tot 
gelding worden gebracht? In hoeverre komen de onbepaalde wederkerigheids-
verplichtingen in strijd met het door dezelfde rechtsorde gepostuleerde begin
sel van de individuele autonomie en de morele vrijheid van het individu? In 
hoeverre is het individu gevrijwaard van in het juridisch forum vastgelegde mo
rele wederkerigheidsplichten die de zijne niet zijn? Zonder deze vrijwaring im
mers zou een vergaande werking van het wederkerigheidsbeginsel in ongewen
ste sociale controle en disciplinering van het gedrag kunnen ontaarden. Deze 
spanningsverhouding tussen individu en gemeenschap, tussen persoonlijke mo
raal en sociale moraal, behoort echter tot de eeuwige kwesties van het recht, die 
door de rechter en wetgever door middel van afweging van belangen en begin
selen keer op keer tot een - per definitie tijdelij ke - oplossing moeten worden ge
bracht. Bovendien is in het privaatrecht reeds een grens aan al te revolutionaire 
rechtvaardigheidsverwachtingen ingebouwd. Het suum cuique in het privaat
recht, schrijft Nieskens-Isphording, is maar een voorlopig "ieder het zijne". De 
rechtvaardigheid van het vermogensrecht blijft een rechtvaardigheid van het 
tweede plan. Het privaatrecht heeft betrekking op eigendom, en gaat uit van de 

43 Salet 1994 
44 Barendrecht 1992; Van Zaltbommel 1993 
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status quo inzake eigendomsverhoudingen die op zichzelf legitimatie ont
beert.45 

In aansluiting daarop keer ik nog één keer terug naar de in het vorige hoofd
stuk aangehaalde kritiek van Diamond, van communitaristen en feministen op 
het postconventionele recht dat volgens deze critici zou abstraheren van de "ge
leefde werkelijkheid" en affectieve en sociale bindingen tussen mensen zou mis
kennen. Liefde en affectie zal het recht inderdaad nooit prediken, al was het 
maar omdat liefde niet afdwingbaar is. Maar de vermaatschappelijking van het 
recht, en de zorgvuldigheidsnorm die als resultaat van dat proces het recht is 
gaan beheersen, logenstraffen de kritiek dat het recht louter antagonistische 
verhoudingen construeert. Onder het huidige regime van het privaatrecht al
thans zijn partijen verplicht zich in eikaars positie te verdiepen, zich eikaars be
langen in bepaalde mate aan te trekken en dienovereenkomstig te handelen. Er 
is dus wel degelijk sprake van een zekere role taking of identificatie met (de be
langen van) de ander. In Hoofdstuk I werd uiteengezet dat identificatie en rolo-
vername voorwaarden voor wederkerige betrekkingen zijn. Door deze voor
waarden te incorporeren en een normatief systeem te bieden waarbinnen par
tijen elkaar kunnen herkennen en erkennen, voldoet het postconventionele 
recht aan zijn opdracht: wederkerige betrekkingen mogelijk maken buiten de 
liefde en buiten de sociale verwantschap. 

4 WEDERKERIGHEID EN POST-MODERNITEIT 

Ook buiten het privaatrecht is het begrip wederkerige rechtsbetrekking in 
zwang geraakt, zelfs zodanig dat van een nieuw paradigma wordt gesproken.46 

In het nieuwe arbeidsrecht47 en in het bestuursrecht48 wordt de wederkerige 
rechtsbetrekking als een adequate juridische term gezien voor de nieuwe ver
houdingen tussen respectievelijk werkgever en werknemer, overheid en bur
ger. Wie zich in de betreffende literatuur verdiept, bemerkt echter snel dat het 
begrip "rechtsbetrekking" uitgebreid aandacht krijgt, maar het begrip "weder
kerigheid" nauwelijks.49 In de bestuursrechtelijke literatuur wordt het begrip 
rechtsbetrekking opgevat als een duurzame en dynamische verhouding tussen 
overheid en burger die volledig door geschreven en ongeschreven rechtsnor
men wordt beheerst.50 Voorzover wederkerigheid wordt gedefinieerd, wordt 

45 Nieskens-Isphording 1991:77-78 
46 Gribnau 1993 
47 Van der Heijden 1997 
48 Hirsch Ballin 1991 
49 Met uitzondering van Salet 1994, Beurskens 1995 en Teunissen 1995 
50 Hirsch Ballin 1991; Van Male 1993 

211 



Wederkerigheid en post-Modemiteit 

aansluiting gezocht bij het wederkerigheidsbegrip van het klassieke privaat
recht en op een verhouding van wederzijdsheid van bepaalde, omschreven 
rechten en plichten gedoeld, op mutualiteit dus. Onduidelijk is echter welke 
opvatting van wederkerigheid wordt gehuldigd. Gaat het ook buiten het pri
vaatrecht om reciprociteit en het streven naar meer sociale rechtvaardigheid? 
Of wordt inderdaad slechts wederkerigheid in de beperkte zin van mutualiteit 
bedoeld? Teneinde enige duidelijkheid te verkrijgen over de betekenis waarin 
het begrip wederkerigheid wordt gebezigd, wordt hieronder eerst de achter
grond geschetst waartegen de nieuwe rechtsfiguur van de wederkerige rechtsbe
trekking tot ontwikkeling is gekomen.51 

Blijkens de literatuur betreft die achtergrond een "post-modernisering" van 
de verhouding tussen respectievelijk werkgever en werknemer, overheid en 
burger. Ik spreek met opzet van "post-modernisering" omdat we te maken heb
ben met sociale en economische veranderingen die, wat hun revolutionaire 
strekking betreft, vergelijkbaar zijn met de veranderingen die zich aan het be
gin van de Moderniteit voltrokken. Zoals toen nieuwe symbolische voorstel
lingen van de veranderde maatschappelijke verhoudingen nodig waren, zo be
staat ook nu behoefte aan nieuwe voorstellingen van de veranderde sociale, eco
nomische en statelijke orde. Deze nieuwe voorstellingen worden vooralsnog 
gekenmerkt door de metafoor van de horizontale netwerkstructuur. Deze zou 
bepalend zijn voor de maatschappelijke verhoudingen in de informatie- en 
communicatiesamenleving waarin wij ons tegenwoordig bevinden.52 Deze zou
den niet meer hiërarchisch of centralistisch organiseerbaar zijn. Integendeel, in 
steeds wisselende configuraties en allianties bewegen onderdelen van de over
heid, markt, en belangenorganisaties van burgers zich in een ondoorzichtig net
werk. 

Vanuit die optiek lijkt het wederkerigheidsbeginsel inderdaad een adequaat 
beginsel om deze nieuwe, horizontale verhoudingen te normeren. De active
ring van dit beginsel volgt dialectisch op de activering van het gelijkheidsbegin
sel die aan de rechtsorde van de laat-Moderniteit haar dynamiek gaf, en in veel 
opzichten een minder hiërarchische en meer egalitaire samenleving bewerkstel
ligde. Maar of de wederkerige rechtsbetrekking inderdaad de adequate rechtsfi
guur is ter normering van de nieuwe verhoudingen tussen werkgevers en werk
nemers, en tussen overheid en burgers valt nog te bezien. Uit de hieronder vol
gende schets van de nieuwe, postmoderne sociaal-economische condities blijkt 
dat de feitelijke ontwikkelingen óók geïnterpreteerd kunnen worden als een 

51 Daarbij wordt gebruik gemaakt van onderzoeksmateriaal dat ik reeds eer
der publiceerde. Zie Pessers 1996. 

52 Frissen 1996 
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tendens naar pseudo-wederkerige betrekkingen. Teneinde dat risico duidelijk 
te maken zal de beschrijving van deze ontwikkelingen tamelijk gedetailleerd 
zijn. Ik beperk me daarbij tot de wederkerige arbeidsrechtelijke en bestuurs
rechtelijke betrekkingen.53 

4.1 Wederkerigheid in het arbeidsrecht 

De ontwikkelingen in de economie en de arbeidsmarkt die - in de woorden van 
Van der Heijden54 - tot "een nieuwe rechtsorde van de arbeid" en wederkerige 
rechtsbetrekkingen aanleiding geven, worden gekenmerkt door een overgang 
van het fordistische produktiemodel naar een model dat vooralsnog 
post-fordistisch wordt genoemd.55 Het fordistische model verwijst naar een 
economische groei die wordt bereikt door rationalisering en standaardisatie 
van het produktieproces. De organisatie van de onderneming is hiërarchisch en 
bureaucratisch. Werknemers verrichten nauw omschreven arbeidstaken en 
kunnen rekenen op een langdurig werkverband. Volgens Sennett56 leidde dit 
fordisme weliswaar tot de door Marx beschreven "vervreemding" en tot Mar-
cuse's "eendimensionale mens", maar het fordisme bood aan werknemers ook 
een stabiel en op duurzaamheid gericht levensperspectief, dankzij welke solida
riteit tussen werknemers en loyaliteit tussen werkgever en werknemer tot 
stand konden komen. 

Vanaf de jaren zeventig wordt dit fordistische model verlaten. De oliecrisis 
van 1973 luidde een recessie in. In de westerse industriële wereld volgden mas
sa-ontslagen, alsmede een golf van internationale fusies tussen grote bedrijven. 
Tegelijkertijd zorgden technologische innovaties - in de vorm van computers 
die dankzij chips en microprocessors een steeds grotere capaciteit kregen - voor 
stijging van de produktiviteit. Inmiddels zijn arbeid, kapitaal en grondstoffen 
niet langer de belangrijkste produktiefactoren, maar informatie: wetenschappe
lijke, technologische en management-informatie. Hoe sneller de informatie 
kan worden verzameld en verwerkt, en hoe sneller de produktie kan worden 
afgestemd op de informatie, des te hoger de produktiviteit en de economische 
groei van een bedrijf. 

53 Zie Gribnau 1993 over het wederkerigheidsparadigma in andere rechtsge
bieden. 

54 Van der Heijden 1997 
55 Er wordt ook gesproken over post-industrieel, post-materieel en 

post-modern. Toonaangevende studies zijn die van Harvey 1989; Castells, 
Hall 1994; Piore & Sabel 1984 

56 Sennett 1998 
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De informatierevolutie leidde ook tot veranderingen in de bedrijfsorganisa
tie. Het rigide, verticale fordistische model werd verlaten en vervangen door 
een (toyotistisch) model van massaprodukie op maat. Lopende band werk werd 
vervangen door werk in kleine, zelfstandige eenheden. Het management werd 
gereorganiseerd in een horizontale netwerkstructuur, waarbinnen informatie 
snel verspreid kan worden en de verzelfstandigde eenheden flexibel kunnen in
spelen op nieuwe ontwikkelingen. Door de razendsnelle verbindingen die -
dankzij kabels en satellieten - op elk gewenst moment vanuit en naar elk gewen
ste plaats op de wereld te leggen zijn, ontstaat een electronische markt, waarin 
tijd, ruimte en grenzen zijn opgeheven. De lopende band als metafoor van de 
fordistische produktiewijze werd vervangen door de "mondiale lopende band" 
als metafoor van de post-fordistische produktiewijze. Ontwerp, produktie, ad
ministratie en distributie kunnen afzonderlijk, op verschillende plaatsen ter 
wereld plaats vinden. Deze spreiding van de bedrijfsactiviteiten geeft onderne
mingen een grensoverschrijdende, horizontale netwerkstructuur met intensie
ve vervlechting van informatie- en communicatie. Technologische innovatie 
gaf ook belangrijke impulsen aan de dienstverleningssector, die inmiddels de 
grootste werkgelegenheid schept. 

Voor de beroepsbevolking hebben deze ontwikkelingen vergaande implica
ties. Van werknemers wordt een hoge technologische scholing, permanente bij
scholing en omscholing verwacht. De werknemer wordt verplicht zijn employ-
ability op peil te houden. De beroepsbevolking wordt in snel tempo getransfor
meerd tot een flexibel inzetbaar arbeidsleger. Werkgevers proberen een nieuw, 
horizontaal arbeidsmodel te introduceren waarin de werknemer wordt voorge
steld als een kleine ondernemer die per klus zijn arbeidskracht verkoopt en van 
baan naar baan springt. Flexwerk en uitzendwerk beginnen algemeen geaccep
teerde arbeidsvormen te worden. 

Sennett57 wijst erop dat door deze flexibele, kortstondige arbeid die in een 
steeds wisselend dienstverband of zelfstandig wordt verricht, het gevaar dreigt 
dat de arbeidsdeling niet langer het mechanisme tot sociale integratie en solida
riteit is, zoals door Durkheim beschreven. Het ontbreken van duurzaamheid 
in de arbeidscontracten kan tevens leiden tot vermindering van de loyaliteit 
tussen werkgever en werknemer, en tussen werknemers onderling. Welke ver
houding daarvoor in de plaats komt is nog niet duidelijk. 

Interessant is dat Van der Heijden58 zich juist op het wederkerigheidsbegin-
sel beroept ter juridische normering van deze nieuwe arbeidsverhoudingen. Hij 
constateert dat twee pijlers van het oude contractenrecht dreigen weg te vallen: 

57 Sennett 1998 
58 Van der Heijden 1997 
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het ondergeschiktheidscriterium en het begrip "werkgever". De toenemende 
professionalisering in veel beroepen brengt met zich mee dat werknemers hun 
taken zelfstandig en naar eigen inzicht uitoefenen. Hetzelfde geldt voor de busi
ness units en de "taakgroepen" die in de postmoderne, horizontale organisatie 
van het bedrijf zelfstandig hun werk verrichten en in dat opzicht onafhankelijk 
zijn. Wat betreft het werkgeverschap als een ander essentieel onderdeel van de 
arbeidsovereenkomst, constateert Van der Heijden dat steeds vaker onduidelijk 
is wie de werkgever is. Het uitzendbureau? Het detacheringsbureau? De ar
beidspool? 

Deze erosie van het klassieke arbeidscontract voltrekt zich in een context 
die Van der Heijden "verprivaatrechtelijking" noemt. Hij signaleert hier een, 
ten opzichte van de vermaatschappelijking van het privaatrecht, omgekeerde 
tendens. Dankzij het succes van de vermaatschappelijking heeft het arbeids
recht geen sterk publiekrechtelijke ordening meer nodig. Arbeidsvoorwaar
den, arbeidsomstandigheden en arbeidstijden worden in toenemende mate in 
een individueel contract tussen werkgever en werknemer vastgelegd. Leidt deze 
privatisering van de arbeidsverhoudingen niet tot "een wederopstanding van 
het private contract als de ware basis van de arbeidsverhouding?" zo vraagt Van 
der Heijden zich af. N u de periode van de arbeidsbescherming, ongelijkheids
compensatie en de emancipatie van de arbeider achter ons ligt, zou aan het we-
derkerigheidsbeginsel vrij baan kunnen worden gegeven. En te meer zo indien 
het werkgeversgedrag wordt getoetst aan het beginsel van goed werkgever
schap, behoorlijk ondernemerschap en de grondrechten van de werknemers. 
Het wederkerigheidsbeginsel zou volgens Van der Heijden betekenen dat de 
werkgever verplicht is zich aan deze beginselen van goed werkgeverschap te 
houden en dat de werknemer op zijn beurt verplicht is zijn marktwaarde op 
peil te houden. 

De wederkerige rechtsbetrekking die Van der Heijden construeert behoudt 
in juridisch opzicht - door de nadruk op de rol van rechtsbeginselen - het princi
piële karakter van het vermaatschappelijkte arbeidsrecht, maar ontbeert in so
ciaal opzicht het element van duurzaamheid. Zoals we hebben gezien ligt juist 
in de duurzaamheid van de rechtsbetrekking een belangrijke voorwaarde voor 
vertrouwen, loyaliteit en reciprociteit. Als duurzaamheid in de nieuwe arbeids
verhoudingen ontbreekt, hoe moeten loyaliteit en reciprociteit dan tot stand 
komen? Bovendien: hoe moet de loyaliteit worden gemeten nu niet meer is vast 
te stellen of de werknemer méér doet dan waartoe hij contractueel verplicht is? 
Zelfs zijn verplichte taken zijn immers onbepaald geworden, alleen het objec
tief meetbare resultaat telt. En tenslotte: reciprociteit is primair een identifica
tie-verhouding. Twee natuurlijke personen kunnen zich in eikaars belangen in
leven. A houdt rekening met de belangen van B, in het vertrouwen dat anders
om ook het geval zal zijn. Mede daarom worden onbepaalde rechten en plich-
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ten gehonoreerd. Maar hoe moeten we ons de wederkerigheid tussen een werk
nemer en een grote multinationale rechtspersoon voorstellen? Of tussen een 
werknemer en een werkgevend uitzendbureau, een detacheringsbureau of ar
beidspool? Doorbreekt hier de ongelijkheid en asymmetrie in sociale positie 
niet de mogelijkheid van wederkerigheid? Hoe zijn een duurzaam vertrouwen 
en wederkerigheid mogelijk tussen een natuurlijke persoon en een anonieme 
rechtspersoon? 

Wanneer partijen zich niet meer in elkaar herkennen, zal de wederkerigheid 
tussen hen rationeel bemiddeld moeten worden. In de oude orde van de arbeid 
werd de wederkerigheid van overheidswege via sociale wetgeving bemiddeld. 
In de visie van Van der Heijden zouden de beginselen van behoorlijk onderne
merschap deze bemiddelende functie moeten vervullen. Ik vraag me af of de so
ciale wederkerigheid die door het oude, collectieve arbeidsrecht werd afge
dwongen, in het geprivatiseerde arbeidscontract door beginselen kan worden 
gerealiseerd. Dreigt niet het gevaar dat we hier in hetzelfde geloof in ideologi
sche beginselen vervallen zoals dat aan het begin van de Moderniteit en in het 
klassieke contractenrecht gebeurde? Er bleek toen uitgesponnen sociale wetge
ving nodig om aan de beginselen van partij-autonomie, contractsvrijheid en ge
lijkheid van partijen alsnog enige reële werking te geven. Voor de realisering 
van het wederkerigheidsbeginsel zal dat niet anders zijn. Gegeven het sociale 
feit dat het wederkerigheidsbeginsel pas optimaal functioneert wanneer ook 
het gelijkheidsbeginsel wordt geactiveerd - immers: principles come in clusters or 
not at all - zal de gelijkheids- en antidiscriminatiewetgeving van het oude ar
beidsrecht haar actualiteit voor het nieuwe arbeidsrecht behouden. 

4.2 Wederkerigheid in het staats- en bestuursrecht 

De rechtsfiguur van de wederkerige rechtsbetrekking in het bestuursrecht is in 
nauwe samenhang met de hierboven beschreven context tot ontwikkeling ge
komen. De overgang van een fordistische naar een post-fordistische economie 
ging gepaard met een gedeeltelijk vergelijkbare herstructurering van het staats
apparaat. Het is niet eenvoudig deze herstructurering overzichtelijk te beschrij
ven. Economische, politieke, sociale, juridische en technologische ontwikke
lingen grijpen als serpentines in elkaar. 

Ook hier kunnen de jaren zeventig als begin van de herstructurering wor
den genomen. De ineenstorting van het Bretton Woods-sys- teem van vaste wis
selkoersen ontnam staten de controle op het kapitaalverkeer. De staat kwam 
onder druk te staan van geliberaliseerde financiële markten, die in een steeds 
hoger en speculatiever tempo kapitalen over de hele wereld rondpompen. De 
toenemende mondialisering van de economie en de daarmee gepaard gaande 
concurrentie brachten werkgelegenheid, lonen, sociale zekerheid en publieke 
dienstverlening in een neerwaartse spiraal. Mede daardoor werd de verzor-
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gingsstaat aan bezuinigingsoperaties onderworpen. Klassieke staatstaken wer
den afgestoten. Openbare nutsbedrijven als post en telefoon, spoorwegen en 
electriciteitsvoorziening, alsmede het ambtenarenpensioenfonds werden gepri
vatiseerd. 

Marktwerking en het gebruik van informatie- en communicatietechnologie 
moesten de efficiency van de afgeslankte overheid bevorderen. Grote delen van 
de staatsbureaucratie werden gereorganiseerd naar het model van het bedrijfsle
ven. Ook hier zien we een horizontalisering en flexibilisering van bestuursor
ganen. Beleid en uitvoering werden gesplitst. Verzelfstandigde bestuursorga
nen werden verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. Deze organen 
bewegen zich als private partijen op wat in deze eeuw het werkterrein van de 
staat was: onderwijs, cultuur, volkshuisvesting en gezondheidszorg. De "onder
nemende staat" verschijnt als ondernemende universiteit, ondernemend mu
seum en ondernemend ziekenhuis. De staat is geen marktmeester meer, maar 
daalt af van zijn arbiterstoel. Geprivatiseerde bestuursorganen installeren zich 
tussen de marktkramen. In de terminologie van het wederkerigheidsbegrip gaat 
het om een proces waarin de staat zijn functie verliest van derde instantie die 
tussen burgers bemiddelt. Geprivatiseerde onderdelen van de staat worden par
tij met de burgerlijke partijen. 

Behalve aan private ondernemingen, werden - in het kader van economische 
integratie - ook aan de Europese Unie staatstaken overgedragen. Teneinde Eu
ropa te ontwikkelen tot een economisch machtsblok dat de concurrentie met 
het Amerikaanse en Zuid-Oost Aziatische machtsblok kan aangaan, werden de 
Europese lidstaten tot een streng monetair beleid gedwongen. De macht van de 
staat over het financiële en economische beleid werd verder beperkt door grote 
handelsakkoorden zoals de W T O , en instellingen als het IMF en de Europese 
Centrale Bank. 

De herstructurering van de verzorgingsstaat werd begeleid door een ideolo
gie van eigen verantwoordelijkheid voor de risico's van het bestaan. In het sys
teem van collectieve verzekeringen werden bressen geslagen. De gevolgen van 
arbeidsongeschiktheid, ziekte, werkloosheid en overlijden van kostwinners 
moeten in toenemende mate door burgers zelf particulier worden (bijverze
kerd. 

Deze sociaal-economische ontwikkelingen kenden een lange aanloop die in 
de juridische literatuur al vroegtijdig werd onderkend. De aanval op de traditio
nele staatsopvatting werd ingezet door Belinfante, die in 1966 het door juristen 
gekoesterde, sacrale beeld van de soevereiniteit van de staat neerhaalt.59 In na
volging van sociologen en politicologen stelt hij: 

59 Belinfante 1966 
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"De staat als bovennatuurlijke drager van soevereiniteit blijkt een samen
spel te zijn van allerlei machtsdragers, die ieder op hun wijze invloed op de 
formele gezagsdragers en op elkaar uitoefenen. In plaats van een geconstru
eerde denkeenheid, de soevereine staat, stelt de sociologie een ingewikkelde 
feitelijke structuur van menselijke verhoudingen binnen het machtsappa
raat. "60 

Een jaar of tien later gaat Prakke in zijn oratie61 nader in op de ontluistering 
van de staat en op de vele concurrerende informele machthebbers. De 
na-oorlogse wederopbouwpolitiek met de nauwe samenwerking tussen staat en 
vooral technisch-industriële actoren heeft er toe geleid dat staat en samenleving 
op elkaar zijn aangewezen "en dat in hun onlosmakelijke verbond het zwaarte
punt bij de laatste ligt. " 

In navolging van Forsthoff62 constateert hij dat "voor zijn aan de industriële 
samenleving ontleende stabiliteit de staat heeft moeten betalen met het verlies van 
zelfstandige macht. " 

De staat buigt diep, volgens Prakke. Bevelen maken plaats voor overleg, di
rectieven worden standpunten, onderdanen sociale partners. Vervolgens signa
leren Burkens en Stroink 63 de overgang van verticale gezagsverhoudingen tus
sen overheid en burger naar horizontale verhoudingen waarin de overheid als 
gelijkwaardige partner optreedt. En Van der Burg64 vraagt zich af of de over
heid nog wel onderdanen heeft. De overheid heeft in ieder geval een beperkte 
macht over die onderdanen. Zij is gedwongen rekening te houden met belang
enorganisaties van burgers, die als intermediaire macht tussen overheid en on
derdanen fungeren. 

Ook bestuursrechtelijk komt de staat onder vuur te liggen. De centrale stu
ringspretenties van de staat kunnen niet langer worden volgehouden. De al-
om-aanwezigheid van de staat en de bureaucratie leidt tot stagnaties en verhin
dert een dynamische maatschappelijke ontwikkeling. De staat moet van zijn 
"elefantiasis" worden genezen65 door zich tot zijn kerntaken te beperken en 
door een andere verhouding tot de burgers te zoeken. Vermagering van de staat 
moet worden bereikt door deregulerings- en privatiseringsoperaties. De ver
houding tot de burger moet - overeenkomstig de gegroeide maatschappelijke 
verhoudingen - worden gehorizontaliseerd en geïnformaliseerd. Er ontstaat be-

60 Belinfante 1966:35-36 
61 Prakke 1974 
62 Forsthoff 1971. Van soortgelijke strekking Galbraith 1967. 
63 Burkens, Stroink 1980 
64 Van der Burg 1987 
65 Kortmann 1981 
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hoefte aan flexibel, pluriform recht dat ontdaan is van stringente vormvereisten 
en op maat kan worden toegepast.66 

Op dit vlak ontvouwt zich het communicatieperspectief, waarin de rechtsfi
guur van de wederkerige rechtsbetrekking zijn natuurlijke bedding lijkt te vin
den. Zowel de Duitse systeem-en communicatietheorieën van Habermas, 
Luhmann en Teubner, als de pragmatische Amerikaanse communicatietheorie
ën van Nonet en Selznick vinden - hoe onderling verschillend ook - in de Ne
derlandse rechtswetenschap weerklank en worden door Hirsch Ballin in zijn 
hoedanigheid als minister van Justitie in zijn wetgevingsbeleid geïmplemen
teerd.67 De gevoeligheid van de rechtsgemeenschap voor theorieën over com
municatief, responsief, openstaand, overleggend en op voet van gelijkheid en 
wederkerigheid opererend bestuur, sluit aan op de maatschappelijke behoefte 
aan participatie-democratie. Mede onder invloed van het werk van Geelhoed68 

gaat het normerende bestuursrecht zich in toenemende mate oriënteren op de 
pragmatisch en doelgericht ingestelde bestuurskunde. Het resultaat is een be
stuurlijke perspectiefverschuiving van hiërarchische, verticale en formele ge
zagsverhoudingen - waarin de wet het instrument bij uitstek is - naar horizonta
le en informele netwerkverhoudingen, waarbij onderhandeling en convenant 
als geëigende instrumenten worden gezien. 

4.3 De wederkerige rechtsbetrekking in het bestuursrecht 

Tegen de achtergrond van deze internationale, sociaaleconomische, technologi
sche en juridische ontwikkelingen ontstaat de rechtsfiguur van de wederkerige 
rechtsbetrekking tussen overheid en burgers. Vooralsnog is onduidelijk hoe de 
maatschappelijke machtsverhoudingen liggen en of inderdaad sprake is van toe
nemende horizontalisering van de verhouding tussen staat en burgers, en tussen 
staat en maatschappelijke spelers. Is de staat werkelijk afgedaald van zijn arbi-
terstoel, of blijft hij in de camouflage van marktspeler en onderhandelingspart
ner een dominante rol vervullen? En kan de burger - zowel principieel als feite
lijk - in een gelijke en wederkerige verhouding tot de overheid worden gedacht? 
Moet hier niet een noodzakelijk onderscheid worden gemaakt tussen machtige 
rechtspersonen en natuurlijke personen? Want in de praktijk is het meestal zo 
dat alleen invloedrijke maatschappelijke groepen aan de onderhandelingstafel 

66 Stout 1994 
67 Zie voor een nauwgezette analyse van het communicatieperspectief Salet 

1994 
68 Geelhoed 1983 

219 



Wederkerigheid en post-Modemiteit 

verschijnen, maar "de gewone burger nog steeds nederig aan het loket zijn beurt af
wacht", zoals Damen69 schrijft. 

En bovendien, worden met de term "wederkerig" mutuele of juist récipro
que verhoudingen bedoeld? Is het nieuwe van de rechtsbetrekkingen tussen 
overheid en burgers daarin gelegen dat niet alleen bepaalde maar ook onbepaal
de plichten moeten worden nagekomen? Voor die veronderstelling bestaat aan
leiding. Zo bevat bij voorbeeld de Wet Milieubeheer in artikel 1.1a een algeme
ne zorgverplichting jegens het milieu.70 

Ook kan men zich voorstellen dat in de onderhandelingscontacten tussen 
overheid en organisaties van burgers relaties groeien waarin morele, onbepaal
de plichten worden nagekomen. Hoekema en Van Manen71 beschrijven enige 
praktijkgevallen waarin tussen overheid en particuliere onderhandelingspart
ners een groeiend begrip voor eikaars positie ontstaat. Dit proces van role ta
king en identificatie met de belangen van anderen is bevorderlijk voor het tot 
standkomen van réciproque verhoudingen. Verderop wordt nader ingegaan op 
deze réciproque bestuursverhoudingen. 

De wederkerige rechtsbetrekking werd in de wetgeving geïntroduceerd72 in 
de memorie van toelichting bij het voorontwerp Algemene wet bestuursrecht, 
en daar als volgt omschreven: 

"een rechtsbetrekking tussen naar hun aard verschillende partijen - omdat 
het bestuur het algemeen belang vertegenwoordigt en daarbij dienstbaar is 
aan de uitvoeringvan democratische genomen besluiten, terwijl de weder
partij een individueel belang naar eigen inzicht mag behartigen - maar 
toch een rechtsbetrekking waarin beide partijen in een wederkerige relatie 
tot elkaar staan, zodat zij rekening moeten houden met depositie en de be
langen van de andere partij".73 

In zijn veel geciteerde Themisartikel gaat Hirsch Ballin74 nader in op de we
derkerige rechtsbetrekking. Hij stelt dat de rechtsbetrekking tussen overheid 
en burgers gezien moet worden als een min of meer duurzame betrekking waar
in burgers en bestuur elkaar ontmoeten. Deze voorafgegeven rechtsbetrekking 
wordt door wetgever, bestuur en rechter nader genormeerd door beschikking-

69 Damen 1993 
70 Zie voor een felle bestrijding van deze onbepaalde zorgverplichting van 

burgers in het milieurecht Tak & Teunissen 1994 
71 Hoekema & Van Manen 1998b 
72 In de literatuur gebeurde dat al eerder door Vegting en Donner, zie 

Hirsch Ballin 1991, Van Male 1993. 
73 M.v.T. eerste tranche Algemene wet bestuursrecht, T.K. 1988-1989, 

21221, nr.3, p.12 
74 Hirsch Ballin (1989) 1991 
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en, rechtshandelingen, toezeggingen, verwachtingen, jurisprudentie en andere 
rechtens relevante gebeurtenissen. In deze visie wordt het bestuursrecht begre
pen als de ordening van een geheel van rechtsbetrekkingen. 

"In deze benadering", schrijft Van Male75 "verschijnt de wet, de algemene 
maatregel van bestuur of de beschikking niet als de bron van een rechtsbe
trekking, maar als de bron van rechtsnormen die aan de reeds tussen par
tijen geldende rechtsnormen worden toegevoegd. " 

De wederkerige rechtsbetrekking is dan ook, aldus van Male, naar haar aard 
onvoltooid. 

Zowel Hirsch Ballin als Van Male zijn van mening dat de figuur van de we
derkerige rechtsbetrekking past binnen de visie dat aan de staat geen rechtsvrije 
en louter op doelmatigheid ingerichte ruimte toekomt. De gebondenheid van 
zowel de burgers als de overheid aan het recht is volgens Hirsch Ballin "de kern 
van het denkmodel van het sociaal contract". 

Wel moet de staat een discretionaire ruimte hebben om het algemeen belang 
door middel van het bestuur te dienen, waarbij algemeen belang volgens Van 
Male moet worden opgevat als "het concretiseren van de algemene rechtvaardig
heidsidee".7b 

Voorop staat dus de gedachte dat de wederkerige rechtsbetrekking past in de 
verhoudingen tussen staat en burgers, waarbij de staat niet - in hobbesiaanse zin 
- als een soeverein met absolute macht wordt voorgesteld maar - in lockeaanse 
zin - als gebonden aan het recht waaraan ook de burgers zichzelf - door middel 
van het sociaal contract - hebben gebonden. Tussen staat en burgers bestaat dus 
een op vertrouwen gebaseerde identificatieverhouding.77 

Theoretisch komen we hier dicht in de buurt van het wederkerigheidsbe-
grip zoals dat in dit boek is ontwikkeld. Vanuit dat begrip kunnen we de staat 
opvatten als de derde instantie die terwille van het algemeen belang - waarvan 
de behartiging ook tevens het individuele belang is - bemiddelt in het conflict 
tussen geldingsdrang en erkenningsdwang zoals zich dat tussen burgers af
speelt. De staat vervult deze bemiddelingstaak door de beoogde rationele we
derkerigheid (als uitdrukking van "de algemene rechtvaardigheidsidee" waar
over Van Male spreekt) tussen de burgers te institutionaliseren in wetgeving, 
rechtspraak en beleid. 

Het democratische element in het denkmodel van het sociaal contract is 
daarin gelegen dat de burgers de staat zelf hebben ingesteld als resultaat van hun 
onderhandeling. De staat is dus geen partij bij het sociaal contract, maar het re-

75 Van Male 1993:17 
76 Van Male 1993:5 
77 In dezelfde zin Salet 1994 
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sultaat ervan. Bij Locke kunnen we lezen dat de staat zijn legitimatie slechts be
houdt indien en zolang de burgers zichzelf in het principiële karakter van de 
wetten herkennen. Want juist aan die principes bonden zij zichzelf én de staat. 
Indien de staat bestuurt op een wijze die in strijd is met dat principiële karakter, 
herkennen de burgers zich niet meer in de staat, en zullen zij deze ook niet lang
er erkennen. Kortom, de legitimatie van de staat verdwijnt in dat geval. 

Het bestuursrecht heeft zich in de afgelopen decennia in zoverre in Locke-
aanse zin ontwikkeld dat er sprake is van toenemende legitimatie van het staats-
optreden ten gevolge van een gestage uitbouw van de rechtsbescherming van de 
burger. Net zoals in het privaatrecht heeft zich ook in het materiële en proces
suele bestuursrecht een vermaatschappelijkingsproces voltrokken. Materiële 
en formele ongelijkheidscompensaties en de ontwikkeling van beginselen van 
behoorlijk bestuur, behoorlijke wetgeving en behoorlijke rechtspleging zijn 
erop gericht om op vertrouwen gebaseerde, principiële rechtsbetrekkingen tus
sen overheid en burgers (en tussen burgers onderling) mogelijk te maken. De 
burger weet zich door de rechter beschermd tegen onrechtmatige en willekeu
rige inbreuken door de overheid op zijn vrijheid. Met name het zorgvuldig
heidsbeginsel en het motiveringsbeginsel dwingen de overheid ertoe met de be
langen van de individuele burgers rekening te houden. In juridische zin hebben 
de verhoudingen tussen overheid en burgers daardoor een meer horizontaal ka
rakter gekregen. Het bestuursrecht lijkt door deze ontwikkelingen inderdaad 
rijp geworden voor de theoretische aanname van wederkerige rechtsverhou
dingen tussen overheid en burger. 

Maar deze theoretische veronderstelling wordt niet algemeen gedeeld. Het 
legaliteitsbeginsel zou in de weg staan aan wederkerige rechtsbetrekkingen tus
sen overheid en burger. Met name de "Maastrichtste school"78 verzet zich heftig 
tegen de constructie van plichten van de burger die niet te herleiden zijn tot een 
wettelijke grondslag, maar voortspruiten uit de als horizontaal voorgestelde 
rechtsbetrekking tussen overheid en burger. Het constitutionele en dogmati
sche onderscheid tussen privaatrecht en publiekrecht verbiedt - aldus de Maas
trichtse kritiek - een voorstelling van de verhouding tussen overheid en burger 
als gelijkwaardige partijen die op basis van hun autonomie en contractsvrijheid 
overeenkomsten sluiten. De verhouding tussen overheid en burger is en blijft 
wezenlijk verticaal van karakter. Want wanneer het op handhaving van de 
plichten van de burger aankomt, wordt de relatie in ieder geval een strikt een
zijdige en verticale machtsrelatie. Ook de primaire taak van de overheid om het 
algemeen belang te behartigen, verzet zich tegen de rechtsfiguur van de weder-

78 De "Maastrichtse school" heeft zich onder meer gepresenteerd in Van der 
Linden & Tak (red.) 1995 
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kerige rechtsbetrekking en de daarmee gesuggereerde gelijkwaardigheid van 

overheid en burgers. 
Het argument dat het legaliteitsbeginsel wederkerige rechtsbetrekkingen 

tussen overheid en burger verbiedt, wordt door Scheltema79 gerelativeerd. Het 
legaliteitsbeginsel mag dan rechtszekerheid, gelijkheid voor het recht en een de
mocratische grondslag voor het overheidsoptreden waarborgen, zo stelt hij, de 
eerste twee waarborgen kunnen ook langs een andere weg worden verkregen. 
Strikte handhaving van het legaliteitsbeginsel heeft volgens Scheltema boven
dien als nadeel dat de nadruk te veel op de rechtsbescherming van de burger valt 
en in de weg staat aan die andere eis van de burger: een actieve en goed preste
rende overheid, die zorgt voor een schoon milieu, goed onderwijs, gezond
heidszorg, openbaar vervoer, sociale zekerheid etc. Teneinde deze taken naar 
behoren te kunnen vervullen, is de overheid in veel gevallen aangewezen op de 
medewerking van burgers. De tweezijdigheid van de bestuursrechtelijke be
trekkingen en de vaststelling van de rechten en plichten over en weer zullen 
daarom volgens Scheltema meer aandacht moeten krijgen. In dezelfde zin laat 
Nieuwenhuis80 zich uit, die zelfs een dialectische heer en knecht-verhouding 
tussen staat en burger construeert. De staat is heer en knecht tegelijkertijd. Hij 
staat in een verticale relatie tot de burgers, maar in die hoge positie heeft hij een 
dienende taak ten behoeve van het algemeen belang. N u het algemeen belang 
een fictie is en in werkelijkheid bestaat uit een hoeveelheid botsende en strijdige 
belangen, zal de staat deze met elkaar moeten verzoenen op een wijze die vol
doende draagvlak vindt in de samenleving. Van de burger op zijn beurt mag 
worden verwacht dat hij rekening houdt met het algemeen belang. De aanspra
kelijkheid van de burger indien hij ongeschreven zorgvuldigheidsnormen over
treedt is - aldus Nieuwenhuis - reeds een uiting van de onbepaalde rechtsplich
ten van de burger jegens de overheid. 

4.4 Natuurlijke personen en rechtspersonen 

Opmerkelijk is dat in het bestuursrechtelijk debat over de wederkerige rechts
betrekking nauwelijks onderscheid wordt gemaakt in de verhouding tussen 
overheid en individuele burgers enerzijds en tussen overheid en rechtspersonen 
anderzijds. Toch is dat onderscheid van belang voor het antwoord op de vraag 
of niet alleen in theorie, maar ook in de praktijk van de postmoderne maat
schappelijke verhoudingen geloofwaardige wederkerige betrekkingen tussen 
overheid en burger kunnen bestaan. 

79 Scheltema 1996 
80 Nieuwenhuis 1997 
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Een van de redenen waarom de idee van de souvereine staat verouderd raak
te, is juist de onder meer door Forsthoff en Prakke beschreven toenemende in
vloed van machtige rechtspersonen die de staat ertoe dwingen het machtsmo
nopolie op te geven, en vanuit een horizontale positie de macht te delen. Wil de 
staat het algemeen belang blijven behartigen dan is hij aangewezen op de mede
werking van die rechtspersonen. Deze rechtspersonen kunnen commerciële 
bedrijven of belangenorganisaties zijn die als intermediaire organisaties bemid
delen tussen overheid en individuele burgers.81 Niet alleen het aantal maar ook 
het maatschappelijk belang van rechtspersonen is sinds de Tweede Wereldoor
log enorm toegenomen. Inmiddels zijn 80 à 90 procent van de werknemers in 
dienst van rechtspersonen. Bij de meerderheid van de rechtszaken is minstens 
één rechtspersoon betrokken. Was een eeuw geleden het krantennieuws voor
namelijk gewijd aan natuurlijke personen, aan het eind van deze eeuw is het 
voornamelijk gewijd aan rechtspersonen.82 Niet natuurlijke personen, maar 
rechtspersonen zijn de cruciale rechtssubjecten van de late twintigste eeuw, schrijft 
Bovens.83 Reden te meer om in het debat over de wederkerige rechtsbetrek
kingen tussen overheid en burgers een onderscheid te maken tussen rechtsper
sonen en natuurlijke personen. Ten Berge84 is een van de weinigen die dat na
drukkelijk doen. 

In het complex van rechtsbetrekkingen dat de overheid moet ordenen, on
derscheidt hij een bestuursrechtelijk "driestromenland" dat bestaat uit: 1. de 
rechtsbetrekkingen tussen overheid en individuele burgers; 2. de rechtsbetrek
kingen tussen overheid en intermediaire actoren; 3. de rechtsbetrekkingen tus
sen intermediaire actoren en burgers. 

De rechtsbetrekkingen tussen overheid en individuele burgers komen tot 
stand door bij voorbeeld de APV-geboden en -verboden, door bijstandsverle
ning, verblijfsvergunning, subsidies etc. Analyseert men de wetgeving, dan 
blijkt volgens Ten Berge de overheid vooral met intermediaire actoren van 
doen te hebben, bij voorbeeld door middel van subsidies, milieuvergunningen, 
ziekenhuisvergunningen etc. Veel bijzonder bestuursrecht - zoals volkshuisves-
tingsrecht, sociaal zekerheidsrecht, welzijnsrecht etc. - is juist ontworpen met 
het oog op de betrekkingen met rechtspersonen. Daarnaast regelt de overheid 
de rechtsbetrekkingen tussen intermediaire actoren en individuele burgers en 

81 Zie Stout (1994b) over de vraag of hier al dan niet sprake is van 
neo-corporatisme. 

82 Bovens1998 
83 Bovens 1998:651 
84 Ten Berge 1994 
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stelt daaraan in toenemende mate inhoudelijke en procedurele eisen.85 

Naar de mening van Ten Berge wordt in het bestuursrecht onvoldoende ge
wicht toegekend aan het feit dat de overheid zich niet alleen tot de individuele 
burgers richt, maar vooral tot intermediaire actoren. 

"De traditionele benadering binnen het bestuursrecht gaat uit van de 
rechtsbetrekking tussen overheid en 'burger'. Het beeld van de burger is de 
individuele burger. Dat de overheid relatief evenveel zo niet méér rechtsre-
laties heeft met intermediaire actoren en groepen in de samenleving wordt 
binnen het bestuursrecht weliswaar niet ontkend, maar toch relatief ver
onachtzaamd. Dat is merkwaardig, omdat nogal wat zwaarwichtige be
stuurlijke problemen zich juist tussen overheid en intermediaire actoren 
afspelen".86 

Ook om andere redenen bevat het bestuurlijke driestromenland een nuttig 
onderscheid in rechtsrelaties. Tussen overheid en intermediaire actoren speelt 
volgens Ten Berge het algemene normatieve beginsel van de rechtsbescherming 
een minder prominente rol. Tussen overheid en machtige rechtspersoon be
staat vaak een zakelijke, gelijkwaardige verhouding waarbij de overheid tot 
doel heeft het algemeen belang zo goed mogelijk te behartigen. Daartoe kan sa
menwerking met die rechtspersoon in de rede liggen, in welk geval er sprake is 
van "onderhandelend bestuur". De rechtsbetrekking tussen overheid en (mach
tige) rechtspersonen is dan ook een geheel andere dan die tussen overheid en na
tuurlijke personen en vraagt - aldus Ten Berge - om verschillende normering. 

Deze conclusie lijkt mij vooral van belang voor de vraag of er tussen over
heid en burgers een wederkerige rechtsbetrekking kan bestaan. Waar dat in be
paalde situaties en onder bepaalde condities - die verderop ter sprake komen -
mogelijk lijkt in de verhouding tussen overheid en invloedrijke rechtsperso
nen, daar lijkt dat minder goed mogelijk in de verhouding tussen overheid en 
natuurlijke personen. In die verhouding ligt het gevaar van pseudo-wederke-
righeid op de loer. Niet alleen wegens de argumenten die de Maastrichtse 
school naar voren heeft gebracht, maar ook op grond van het wederkerigheids-
begrip zelf zoals dat in dit boek is ontwikkeld. 

Zoals beschreven zijn de voorwaarden voor wederkerigheid de overname 
van het perspectief van de ander {role taking) en de herkenning en erkenning 
van de ander die daarvan het gevolg kunnen zijn. Onder die voorwaarden kan 
er een situatie ontstaan waarin partijen zich binden aan bepaalde rechten en 
plichten (mutualiteit) of - er is dan meestal sprake van duurzame vertrouwens-

85 Zoals democratische besluitvorming, inspraak, klachtrecht, gelijke behan
deling etc. 

86 Ten Berge 1994:33 
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verhoudingen - zich zelfs binden aan onbepaalde rechten en plichten (reciproci-
teit). 

Ook al kan de individuele burger zich in het ideale geval van optimale 
rechtsbescherming en beginselvast overheidshandelen herkennen in de princi
piële rechtsbetrekkingen die de staat wettelijk heeft gegarandeerd, en ook al is 
hij bereid de staat op die grond te erkennen, deze maximale legitimatie kan niet 
meer dan wederkerigheid in de beperkte zin van mutualiteit bieden. Feit blijft 
immers dat de verhouding tussen overheid en individuele burger structureel 
asymmetrisch is, en bovendien een verhouding betreft tussen een natuurlijke 
persoon en een machtige, anonieme rechtspersoon. Onder die condities kan 
moeilijk van een duurzame vertrouwensrelatie worden gesproken waarin ook 
onbepaalde, morele plichten worden nagekomen, in dezelfde zin waarin dat in 
het privaatrecht het geval is. 

Zoals hierboven uiteengezet, strookt de réciproque rechtsbetrekking in het 
privaatrecht in veel gevallen met de sociale werkelijkheid. In duurzame (con
tractuele) verhoudingen wordt vaak gegeven en genomen in het vertrouwen 
dat er op korte of lange termijn wel zal worden verevend. De ene dienst is im
mers de andere waard, souplesse bij de ene partij verplicht moreel tot souplesse 
bij de andere partij. De achtergrondsverwachting van wederkerigheid door
trekt de contractuele verhouding en brengt deze in het grensgebied tussen be
paalde, juridische en onbepaalde, morele rechten en plichten. 

Maar is ook in de rechtsbetrekking tussen overheid en natuurlijke personen 
een dergelijke latente contractsinhoud aanwezig? De voorstelling van de ver
houding tussen overheid en individuele burgers als een rechtsbetrekking waar
in over en weer erop wordt vertrouwd dat ook onbepaalde, morele plichten 
worden nagekomen, is een wel erg gepersonaliseerde versie van die verhouding. 
Zelfs als men een dergelijke versie zou accepteren, dan nog is de term wederke
righeid hier niet op zijn plaats. Kenmerkend voor het post-conventionele we-
derkerigheidsbegrip is immers het element van gelijkheid daarin. Alle rechtsbe
scherming tegen de overheid ten spijt, kan er moeilijk van een gelijkwaardige 
verhouding tussen overheid en individuele burger worden gesproken. Per saldo 
lijkt mij de conclusie dat de wederkerige rechtsbetrekking tussen overheid en 
individuele burger slechts in de beperkte zin van een mutuele rechtsbetrekking 
kan worden opgevat. Voorzover het zorgvuldigheidsbeginsel onbepaalde, on
geschreven plichten voor de burger in het leven roept, behoren deze - gegeven 
de ongelijkheid van partijen - strikt te worden uitgelegd. 

De wederkerigheidskwestie komt echter anders te liggen indien de natuur
lijke persoon wordt vertegenwoordigd door rechtspersonen, zoals intermediai
re organisaties. In het bestuurlijke driestromenland van Ten Berge hebben we 
dan met een andere machtsverhouding tussen overheid en burgers te maken. Is 
in die verhouding wél reciprociteit mogelijk? In bepaalde situaties en onder be-
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paalde voorwaarden blijkt dat inderdaad het geval te zijn. Ik doel hier met name 
op de convenanten die tussen overheid en rechtspersonen tot stand komen in 
het kader van onderhandelend bestuur, dat ook wel horizontaal, integraal of 
convenanten-sluitend bestuur wordt genoemd.87 

4.5 Onderhandelend bestuur 

Van onderhandelend bestuur is sprake wanneer de overheid of overheidsorga
nen het algemeen belang behartigen door in overleg met derden het overheids
beleid voor te bereiden, vast te stellen en uit te voeren. Deze derden zijn vaak 
invloedrijke particuliere rechtspersonen. Ten Berge88 kwalificeert onderhande
lend bestuur als een "vlucht uit het juridische, en wel een vlucht uit de onzekerheid 
van het juridische". 

De juridische onzekerheid wordt veroorzaakt door de complexiteit van de 
maatschappelijke problemen waarop het recht betrekking heeft, en door het 
open karakter van de normen van behoorlijke wetgeving en bestuur.89 Niet al
tijd is het voor een bestuursorgaan duidelijk hoe een hoger bestuursorgaan of de 
rechter de open normen zal uitleggen. Tegelijkertijd wijst volgens Kleijn het ge
bruik van convenanten ook op een vlucht uit het al te strakke keurslijf van het 
bestuursrecht: 

"De overheid ontvlucht in zekere zin zichzelf. Ze probeert te ontkomen 
aan de chaos van voor dagelijks gebruik te strikt geworden juridische bin
dingen die zijzelf, naar werd aangenomen in het belang van de burgers, in 
het leven riep. Een vlucht ook van het bedrijfsleven voor het keurslijf van 
wat onze rechtsstaat in de loop der jaren aan voorschriften heeft opgele
verd. Die vlucht is een terugkeer naar een vertrouwensbasis, naar een we
derkerig gedrag waarbij het fatsoen voorop staat, naar een poging tot 
begrip voor eikaars positie en uitgangspunten, en last but not least naar het 
besef dat zo ook de eigen belangen het beste worden gediend. "9° 

Willen in de post-industriële en post-moderne samenleving overheid, be
drijfsleven en belangenorganisaties hun doelstellingen realiseren, dan zijn zij 
tot elkaar veroordeeld. Een al te strak gereglementeerd en hiërachisch bestuurs
recht laat zich niet goed rijmen met deze nieuwe, horizontale afhankelijkheids
verhouding. Partijen hebben baat bij bestuursvormen die deze interdependen
tie honoreren. Het citaat van Kleijn maakt duidelijk dat in deze setting van on-

87 Stout & Hoekema 1994; Hoekema & Van Manen 1998b 
88 Ten Berge 1994:38 
89 Zie over de oorzaken van de opkomst van een horizontaal sturingsmodel 

ook Hoekema & Van Manen 1998b. 
90 Geciteerd bij Stout 1994:45 
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derlinge afhankelijkheid het informele en op vertrouwen gebaseerde wederke-
righeidsbeginsel zich haast vanzelfsprekend aandient. Men bindt zichzelf niet 
meer aan het bestuursrecht - dat als een sta in de weg wordt ervaren - maar aan 
elkaar. Deze morele en sociale zelfbinding wordt bevorderd door de weten
schap dat men duurzaam tot elkaar is veroordeeld. De geldingsdrang kan niet 
ongetemperd worden uitgeleefd, men is gedwongen zich het perspectief van de 
ander eigen te maken en die ander te erkennen. In de woorden van Hoekema en 
Van Manen: "Men investeert in een relatiepatroon. Het gemeenschappelijk belang 
houdt het uitspelen van de eigen belangen in toom".91 

Daardoor ontstaat ruimte voor wederkerigheid in de brede zin van recipro-
citeit. 

We worden hier geconfronteerd met de interessante kwestie dat in een post
moderne samenleving de rationele wederkerigheid tussen vreemden - die door 
het recht wordt afgedwongen - voor sommige maatschappelijke verhoudingen 
althans zichzelf overleefd lijkt te hebben. Het besef van interdependentie is in 
de horizontale netwerkverhoudingen tussen (geprivatiseerde) overheidsorga
nen en machtige maatschappelijke rechtspersonen kennelijk zo groot gewor
den, dat zij niet langer als vreemden - tussen wie het publiekrecht moet bemid
delen - tegenover elkaar staan. De nauwe interdependentie brengt een proces op 
gang van directe herkenning van eikaars posities en daarmee in beginsel de be
reidheid die posities ook te erkennen. De wederkerigheid die daardoor tot 
stand komt, lijkt op de sociale wederkerigheid zoals die tussen de leden van een 
homogene groep en binnen/zee to/ace-relaties pleegt te bestaan. 

De duurzaamheid van deze wederkerigheidsverhouding wordt bepaald 
door het vertrouwen dat men in elkaar heeft en behoudt. Wanneer dat vertrou
wen niet wordt beschaamd, komt er een zichzelf versterkend proces van zelf
binding op gang, waarin op een gegeven moment wordt gegeven en genomen in 
de gerechtvaardigde verwachting dat op korte of lange termijn zal worden ver
evend. Het reciprociteitskarakter van het onderhandelend bestuur wordt be
vestigd door het feit dat de onderhandelende partijen niet voor een contract kie
zen, maar voor een gentlemen's agreement.92 Het juridisch niet eenduidig vast te 
stellen karakter van een gentlemen's agreement93 biedt het flexibele kader voor 

91 Hoekema & Van Manen 1998:32 
92 Gegeven de - in het eerste deel van dit hoofdstuk beschreven - toenemen

de gevoeligheid van het verbintenissenrecht voor reciprociteit, is het ver
schil tussen een contract en een gentlemen's agreement overigens betrekke
lijk geworden. De keuze voor het laatste geeft echter wel aan hoezeer het 
contract nog in klassieke, mutuele zin wordt geduid. 

93 Wessels 1984 
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de onbepaalde gehoudenheden die uit een reciprociteitsverhouding voortvloei

en. 
Ligt het in de lijn der verwachtingen dat de sociale wederkerigheid aan bete

kenis wint naarmate de maatschappelijke verhoudingen een meer egalitair en 
interdependent karakter krijgen, daarmee is de rol van de rationele wederkerig
heid nog niet uitgespeeld. Het recht maakt deze vorm van wederkerigheid tus
sen vreemden mogelijk door hun sociale betrekkingen principieel te normeren 
binnen het kader van een democratie en rechtsstaat.94 Het is bij uitstek de taak 
van de staat om deze rechtsorde als een arbiter te bewaken en aldus de principi
ële rechtsbetrekkingen te garanderen waarbinnen de rationele wederkerigheid 
gedijt. 

Maar wat gebeurt er wanneer de staat niet meer boven de partijen staat, 
maar op een aantal beleidsterreinen partij met de partijen wordt? Wie vertegen
woordigt dan de burgers en organisaties die niet aan de onderhandelingstafel 
zitten, en dus niet participeren in het systeem van sociale wederkerigheid? Met 
andere woorden: wanneer de staat geen arbiter meer is en het publiekrecht als 
onbruikbaar terzijde wordt geschoven, wie of wat garandeert dan de principi
ële rechtsbetrekkingen tussen de burgers? Want aan de garantie van principiële 
rechtsbetrekkingen ontlenen staat en recht hun legitimiteit. Tegen dit risico 
van verlies aan legitimiteit en tegen de "afwezigheid van een principiële verant-
woordelijkheidsstructuur"95 richten zich de bezwaren tegen het onderhande
lend bestuur.96 

Deze evidente risico's van het onderhandelend bestuur zijn alleen te vermij
den wanneer partijen zélf een gemeenschappelijk geheel van normen vinden 
waarin ook de belangen van derden worden gehonoreerd en waaraan betrok
ken partijen zichzelf binden. Mét de macht van de staat wordt in dat geval ook 
de verantwoordelijkheid van de macht gedeeld. Maar indien van deze verdeling 
van macht én verantwoordelijkheid geen sprake is, functioneert het wederke-
righeidsbeginsel op dezelfde ideologische wijze als waarop ook het gelijkheids
beginsel zo lang heeft gefunctioneerd, en voor verschillende bevolkingsgroe
pen nog steeds functioneert. 

Zijn er situaties van onderhandelend bestuur denkbaar waarin macht en ver
antwoordelijkheid inderdaad worden gedeeld en de structuur van principiële 
rechtsbetrekkingen wordt beschermd? Onder bepaalde voorwaarden zijn deze 
er inderdaad. Ze worden door Hoekema en Van Manen gedetailleerd beschre-

94 Salet 1994; zie ook Hoofdstuk III, onder 6.1. 
95 Salet 1994:125 
96 Hoekema 1990; Stout & Hoekema 1994; Hoekema & Van Manen 1998 
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ven in hun interdisciplinair onderzoek naar verschillende vormen van onder
handelend bestuur.97 

4.6 Onderhandelend bestuur als reciprociteitsverhouding 

De auteurs stellen dat onderhandelend bestuur alleen dan op legitimiteit kan 
bogen indien er sprake is van (1) een open, participatief onderhandelingsproces 
dat (2) een samenhangend resultaat oplevert waarin geen relevante belangen 
zijn buitengesloten, en dat (3) bovendien politiek en juridisch controleerbaar 
is.98 Hoekema en Van Manen onderscheiden drie vormen van onderhandelend 
bestuur. 

In het eerste geval gaat het om onderhandelingen tussen de overheid en sec
torale netwerken die primair op hun eigen belangen zijn georiënteerd. Het gaat 
hier om traditionele en geïnstitutionaliseerde samenwerkingsvormen zoals die 
tussen overheid, werkgevers en werknemers; tussen overheid en artsenorgani
saties; tussen overheid en agrarische organisaties. Nederland dankt aan deze sec
torale netwerken zijn zogeheten "poldermodel". De actoren kennen elkaar, el-
kaars belangen en weten dat zij van elkaar afhankelijk zijn om hun eigen belan
gen te realiseren. De continuïteit van de belangen en van de onderhandelingen 
leiden doorgaans tot door alle partijen geaccepteerde probleemdefinities. Bin
nen deze probleemdefinities worden belangen geruild en bereikt men een com
promis. 

"Om een concreet resultaat te bereiken moet er worden 'ingeleverd' met de 
redelijke verwachting dat op een ander punt, elders of in de toekomst, kan 
worden gewonnen. "" 

Er is dus tussen partijen duidelijk sprake van reciprociteit, zoals in dit boek 
gedefinieerd. In een duurzame vertrouwensverhouding waarin men elkaar als 
onderling afhankelijken herkent en erkent, wordt er gegeven en genomen van
uit de achtergrondsverwachting dat er vroeg of laat zal worden verevend. Toch 
ontbeert deze vorm van onderhandelend bestuur legitimiteit wanneer de parti
ciperende overheid er niet in slaagt de belangen van derden te vertegenwoordi
gen en de onderhandelaars moreel en sociaal aan deze belangen te binden. Socia
le wederkerigheid binnen en tussen bepaalde sociale groepen heeft nu eenmaal 
de neiging - zoals in het derde hoofdstuk werd beschreven - anderen uit te slui
ten.100 In het systeem van geven en nemen vanuit het vertrouwen dat er te zij
ner tijd zal worden verevend, worden alleen diegenen geaccepteerd die in dit 

97 Hoekema & Van Manen 1998 
98 Hoekema & Van Manen 1998:318 
99 Hoekema & Van Manen 1998:32 
100 Zie over "reciprocity as a principle of exclusionKomter" 1996b 
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systeem kunnen participeren. Met andere woorden: die wat te geven en te rui
len hebben. Het is juist de strekking van de rationele wederkerigheid - en de 
taak van de staat en het recht - dat relevante belangen van anderen niet worden 
uitgesloten, opdat aan ieder het zijne kan worden gegeven. Hoekema en Van 
Manen schrijven dan ook dat: "in de literatuur de geslotenheid van de sectorale 
netwerken als een groot nadeel worden benadrukt. 'n01 

De tweede vorm van onderhandelend bestuur die Hoekema en Van Manen 
onderscheiden betreft situaties waarin partijen niet uitgaan van een vaste pro
bleemdefinitie, maar de definitie verbreden. Na een "cognitieve fase" zijn par
tijen in staat - zonder overigens hun eigen belangen te relativeren - meerdere as
pecten aan het bestuursprobleem te zien. Men laat het "alles of niets"-spel varen 
en accepteert dat het verlies op de ene post kan worden gecompenseerd door de 
winst die men behaalt op een andere post. Daartoe is wel nodig dat het aantal 
belangen, middelen en maatregelen die in het geding zijn worden vergroot, 
waardoor er voor alle betrokken partijen wat te ruilen valt, en er een 
win/win-situatie kan ontstaan. Als voorbeeld noemen Hoekema en Van Ma
nen de onderhandelingen over de vestiging van een vuilstortplaats binnen de 
gemeentegrens. O m deze vestiging gerealiseerd te krijgen worden er tevens toe
zeggingen gedaan met betrekking tot een nieuw industrieterrein. Het gemeen
tebestuur kan het verlies op het milieu compenseren met meer werkgelegen
heid. De werkelijke verliezers zijn de burgers die in de buurt van de vuilstort
plaats wonen. Het zal duidelijk zijn dat het onderhandelingsresultaat niet had 
kunnen worden bereikt wanneer ook deze belanghebbenden aan de onderhan
delingstafel waren uitgenodigd. Onderhandelend besturen door middel van 
win/win-resultaten heeft dan ook hetzelfde nadeel als sectorale netwerken: de 
neiging niet alle belanghebbenden bij de besluitvorming te betrekken. Zo kun
nen de kosten op derden worden afgewenteld. In dat geval ontbeert ook deze 
tweede vorm van onderhandelend bestuur legitimiteit. 

Als derde vorm noemen Hoekema en Van Manen de onderhandelingssitua
ties waarin het probleem niet wordt verbreed, maar al gaande het onderhande
lingsproces - in gezamenlijk overleg - opnieuw wordt gedefinieerd. Deze situa
ties doen zich vooral voor bij complexe en urgente sociale problemen, waarbij 
vele betrokkenen langs elkaar heen werken, ideologisch vaak lijnrecht tegen
over elkaar staan en geen van de partijen precies weet wat "het probleem" eigen
lijk is. In dergelijke gevallen blijkt het te lonen wanneer alle betrokkenen het ei
gen perspectief verlaten en een nieuw, gemeenschappelijk perspectief ontwik
kelen. Zodra het antagonisme tussen de verschillende partijen is verlaten, komt 
er ruimte voor de belangen van derden die evenredig worden meegewogen. 

101 Hoekema & Van Manen 1998:33 
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Deze derde vorm van onderhandelend besturen bezit een hoge mate van legiti
miteit. Omdat alle belanghebbenden worden uitgenodigd aan de onderhande
lingstafel, ontstaat het vertrouwen dat aan alle relevante belangen recht wordt 
gedaan. Deze respectvolle omgang met elkaar, zo schrijven Hoekema en Van 
Manen, genereert een nieuwe publieke moraal. Deze moraal zou een sociale 
wederkerigheidsmoraal genoemd kunnen worden. Partijen binden zichzelf en 
elkaar aan een gemeenschappelijk stelsel van normen en doeleinden, waarin 
ook de belangen van derden zijn meegewogen, en waarbij gegeven en genomen 
wordt in het vertrouwen dat er vroeg of laat verevend zal worden, zodat uitein
delijk aan elke belanghebbbende het zijne wordt gegeven. 

5 CONCLUSIE 

In dit hoofdstuk werd de ambivalente rol beschreven die het positieve recht 
met betrekking tot het wederkerigheidsbeginsel vervult. Enerzijds, zo werd be
toogd, wordt rationele wederkerigheid veilig gesteld door de beginselen van het 
postconventionele, moderne recht. Waar in de tamelijk homogene en weinig 
gedifferentieerde pre-moderne samenleving de sociale wederkerigheid was ge
worteld in het gewoonterecht (dat nauwelijks als een zelfstandig onderdeel van 
de symbolische orde was te onderscheiden), daar krijgt vanaf de Moderniteit 
het postconventionele recht de functie de sociale wederkerigheid te transforme
ren in rationele wederkerigheid. O p het niveau van zijn principes slaagt het 
recht daarin. Het vrijheids- en gelijkheidsbeginsel en de individuele rechtssub-
jectiviteit maken een rationele solidariteit mogelijk tussen mensen die elkaar 
niet herkennen op grond van familiale, sociale of etnische gelijkenissen, maar 
wél als medelidmaten van dezelfde rechtsgemeenschap. De herkenning en er
kenning van eikaars rechtssubjectiviteit maakt in beginsel een solidariteit tussen 
vreemden mogelijk waarin aan eenieder het zijne wordt gegeven. Anderzijds 
heeft het postconventionele/>osz>z>i>e recht er sterk aan bijgedragen dat de brede 
reciprociteitsnorm werd gereduceerd tot een smalle en economistische mutua
liteitsnorm. Het klassieke eigendoms- en contractenrecht creëerde tussen par
tijen een do ut ^es-verhouding waarin slechts strikt omschreven rechten en 
plichten hoefden te worden nagekomen. Pas gedurende het vermaatschappelij-
kingsproces van het recht, kwam er in het positieve recht ruimte voor onbe
paalde rechten en plichten. Het gelijkheids-, vertrouwens- en zorgvuldigheids
beginsel speelden hierbij een belangrijke rol en resulteerden in een grotere ge
voeligheid onder juristen voor het maatschappelijke belang van réciproque 
rechtsbetrekkingen tussen burgers onderling. 

De wederkerigheid die het recht krachtens zijn beginselen bevordert, werd 
in dit hoofdstuk opgevat als rationele solidariteit. Kan er ook tussen overheid 
en individuele burgers in deze zin solidariteit bestaan? De nieuwe figuur van de 
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wederkerige rechtsbetrekking in het bestuursrecht lijkt dat te suggereren. 
Overeenkomstig het wederkerigheidsbegrip zoals dat in dit boek werd ontwik
keld, werd die vraag gedeeltelijk ontkennend beantwoord. Omdat het gelijk
heidsbeginsel een constitutief onderdeel is van het postconventionele wederke-
righeidsnorm, kan een réciproque rechtsbetrekking alleen worden aangeno
men tussen min of meer gelijkwaardige partijen. De verhouding tussen een 
machtige rechtspersoon als de staat enerzijds en de natuurlijke persoon van de 
individuele burger anderzijds, verzet zich reeds daarom tegen een veronderstel
de wederkerigheid tussen beide. Dat ligt anders waar het de verhouding tussen 
de staat en andere machtige rechtspersonen betreft. In het kader van het onder
handelend bestuur dat zijn effectiviteit mede dankt aan duurzame vertrouwens-
elaties tussen betrokken partijen, kunnen réciproque verhoudingen ontstaan. 
De constitutionele positie van de staat als derde, bemiddelende instantie bij 
conflicten tussen burgers, brengt echter met zich mee dat pas dan in principiële 
zin van wederkerigheid kan worden gesproken wanneer - overeenkomstig de 
strekking van het rationele wederkerigheidsbeginsel - door de onderhande
lingspartners ook de relevante belangen van derden worden meegewogen. 
Alleen in dat geval ontstaan de principiële rechtsbetrekkingen die in het sociaal 
contract worden beoogd, maar die in de vaak ondoorzichtige machtsverhou
dingen van de postmoderne samenleving illusoir dreigen te worden. 
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Wederkerigheid blijkt - zoals in de rechtsliteratuur als vanzelfsprekend wordt 
aangenomen - inderdaad het structuurbeginsel van de sociale orde en rechtsor
de te zijn. Zelf-bewustzijn, sociaal bewustzijn en rechtsbewustzijn hebben met 
elkaar gemeen dat zij hun grondslag vinden in de wederkerige betrekking tot de 
ander. 

De gelaagdheid van dit structuurbeginsel wordt pas bij een interdisciplinaire 
benadering zichtbaar. Vanuit die benadering werd wederkerigheid in deze stu
die omschreven als het via de ander wederkeren van het eigene. Het eigene keert 
echter nooit rechtstreeks via de ander weder. Daartoe is een derde - bemiddelen
de - instantie nodig, zoals een familiale verwantschap, een sociale verwantschap 
of een gemeenschap van rechtsgenoten. Deze bemiddelende instantie werd een 
"symbolische orde" genoemd. Dankzij zo'n gemeenschappelijke symbolische 
orde kunnen mensen elkaar herkennen: de eerste voorwaarde voor wederkerig
heid. Uit de herkenning kan vervolgens erkenning van de ander voortkomen: 
de tweede voorwaarde voor wederkerigheid. De opvatting dat wederkerigheid 
tussen A en B een door C bemiddelde verhouding is, impliceert dat norm en 
praktijk van de wederkerigheid alleen inclusief die derde, bemiddelende instan
tie kunnen worden begrepen. 

In dit boek werden drie van dergelijke instanties onderscheiden, die elk hun 
eigen type wederkerigheid genereren. De symbolische orde van de familiale 
verwantschap bewerkstelligt een affectieve wederkerigheid waarin gegeven en 
ontvangen wordt in het vertrouwen dat in de toekomst zal worden verevend. 
Tegelijkertijd wordt het heden als een verevening gezien, voortvloeiend uit de 
prestaties in het verleden. In alternerende ongelijkheid van debiteur en credi
teur wisselen de generaties elkaar af. 

De symbolische orde van de kleine, homogene gemeenschap leidt tot een so
ciale wederkerigheid. Buurtgenoten, beroepsgenoten, verenigingsleden staan el
kaar waar nodig bij. Zoals in de familiale verwantschap, wordt ook in de sociale 
verwantschap gegeven en ontvangen volgens het model van alternerende onge
lijkheid, in het vertrouwen dat te zijner tijd zal worden verevend. 

In de symbolische orde van het recht tenslotte vindt een belangrijke trans
formatie van de wederkerigheid plaats. Het recht creëert wederkerigheid tussen 
mensen die elkaar niet herkennen, maar dankzij de gemeenschappelijke aan
vaarding van rechtsbeginselen, toch bereid zijn elkaar als rechtssubjecten te er
kennen. Dit type van wederkerigheid werd rationele wederkerigheid genoemd. 

De drie typen van wederkerigheid hebben een constitutionele verankering 
gekregen in respectievelijk het recht op een prive- en gezinsleven; in het recht 
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op vrijheid van vereniging en vergadering (in algemene zin in het recht om in 
vrijheid associaties te gaan); en in de rechtsstatelijke beginselen die de betrek
kingen tussen de burgers normeren. Het gaat hierbij om bescherming van het 
recht om in morele vrijheid onbepaalde plichten jegens anderen na te komen. 
Met andere woorden: om de rechtsbescherming van solidariteit. 

Gelet op de constitutionele verankering van deze drie typen van wederke
righeid, kan wederkerigheid in aansluiting op het vrijheids- en gelijkheidsbe
ginsel - en als aangescherpte formulering van het broederschapsbeginsel - wor
den omschreven als de liberty to loyalty and duty. Deze omschrijving komt tege
moet aan de kritiek op het gelijkheidsbeginsel en voorziet in de noodzakelijke 
aandacht die - volgens de beginselen van onze rechtsorde - moet worden gege
ven aan de geleefde werkelijkheid waarin mensen zich in duurzame vertrou
wensrelaties willen associëren. In deze voor de solidariteit vitale relaties gaat 
het niet zo zeer om een strikte gelijkheid tussen betrokken partijen, als wel om 
de vrijheid en bereidheid om ten opzichte van elkaar alternerend ongelijke po
sities in te nemen, in het vertrouwen dat te zijner tijd zal worden verevend. 

Wanneer gelijkheid en wederkerigheid op elkaar worden betrokken, ver
liest het gelijkheidsbeginsel zijn inherente Procrustes-effect en wordt wederke
righeid de norm en de maat voor aanvaardbare ongelijkheid. Omgekeerd corri
geert het gelijkheidsbeginsel de aan het reciprociteitsbeginsel inherente onbe
paaldheid van de prestaties. 

De constitutionele betekenis van wederkerigheid heeft tot rechtspolitiek ge
volg dat de bemiddelende instituties die wederkerigheid mogelijk maken, zorg
vuldig in stand moeten worden gehouden. In een samenleving waarin mensen 
niet meer de tijd en de ruimte hebben om de norm van de wederkerigheid te 
praktizeren - dat wil zeggen niet meer over hun liberty to loyalty and duty be
schikken - verdwijnt de solidariteit, en dreigt het gevaar dat mensen zich nog 
slechts met elkaar verhouden op het minimale wederkerigheidsniveau van de 
mutualiteit. 

Het onderscheid tussen mutualiteit en reciprociteit speelde in dit boek een 
belangrijke rol als de twee modaliteiten van wederkerigheid. Mutualiteit werd 
opgevat als een beperkte do ut t/es-moraal. De verhouding tussen partijen wordt 
beheerst door achterdocht. Partijen binden zich niet méér en niet langer aan el
kaar dan de behartiging van het wederzijdse belang vereist. Over en weer wor
den slechts strikt bepaalde prestaties uitgewisseld. Reciprociteit daarentegen is 
de moraal van duurzame vertrouwensrelaties, zoals die tussen ouders en kinde
ren, vrienden, buren en goede collega's. Over en weer worden al naar gelang be
hoefte onbepaalde prestaties geleverd. Partijen wisselen elkaar af als debiteur en 
crediteur, zonder hun verhouding ooit als zodanig te benoemen. Er wordt niet 
gepresteerd op grond van de do ut cfe-moraal, maar op grond van de morele re
gel do quia mihi datum est: ik geef aan anderen en zelfs aan onbekenden, omdat 
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er ooit aan mij gegeven is. In paradigmatische vorm is de reciprociteitsmoraal 
getekend in de parabel van de Barmhartige Samaritaan. 

Of een samenleving ruimte biedt voor de liberty to loyalty and duty is, zoals 
gezegd, mede afhankelijk van het zorgvuldig instandhouden van wederkerig-
heid-bemiddelende instituties. In dat opzicht bevestigt ook dit onderzoek naar 
het wederkengheidsbeginsel het pleidooi van communitaristen voor een revita
lisering van de civil society alsmede het cruciale belang van het vertrouwen dat 
burgers stellen in de rechtvaardigheid van hun instituties. 

Wat betreft de affectieve wederkerigheid werd in dit boek gewezen op on
gunstige ontwikkelingen binnen de institutie van het gezin. De zorgarbeid die 
daar in een intra- en intergenerationele keten over en weer wordt geleverd, is bij 
uitstek de bron van affectieve wederkerigheid. Vanuit die optiek wekt het ver
ontrusting dat het overheidsbeleid erop is gericht de zorgarbeid in toenemende 
mate over te hevelen naar het mutualiteitssysteem van de markt. De zorg voor 
kinderen is in dat geval niet langer ingebed in de duurzame vertrouwensrelatie 
tussen ouders en kinderen, maar in een contractuele relatie met derden, over
heid en werkgever die voor langdurige opvang verantwoordelijk worden ge
steld. Wanneer deze tendens zich voortzet, verliest het gezin zijn belangrijke 
bemiddelende functie voor de socialisering in affectieve wederkerigheid. Ook 
al zou in de aangekondigde kaderwet Arbeid en Zorg aan de burgers het recht 
worden teruggegeven om hun morele plichten jegens hun naasten na te komen, 
dan nog is het de vraag of een dergelijke wet niet in strijd is met de constitutio
nele strekking van het wederkengheidsbeginsel. De liberty to loyalty and duty 
wordt in een dergelijke wet immers afhankelijk gesteld van de ruimte die de 
staat en de sociale partners bereid bereid zijn te bieden. 

Wat de sociale wederkerigheid betreft, werd verwezen naar de geïnsti
tutionaliseerde sociale zekerheid. De grootschalige bureaucratisering van het 
systeem van sociale zekerheid heeft er mede toe geleid dat de verzekerden el
kaar niet meer herkennen als verenigingsleden die gemeenschappelijk risico's 
dragen. In plaats daarvan ervaren zij zich als nummers in een anoniem en op 
statistische gegevens gebaseerd verzekeringssysteem. Maar tussen nummers 
ontstaat geen intersubjectiviteit en dus ook geen solidariteit. Het wekt daarom 
geen verbazing dat de sociale zekerheid kon worden uitgeleverd aan het markt
mechanisme. De reciprociteitsmoraal die ooit in de sociale zekerheid was beli
chaamd werd aldus gereduceerd tot een smalle mutualiteitsmoraal. 

De rationele wederkerigheid is belichaamd in de institutie van het recht. 
Daar waar mensen elkaar niet herkennen, omdat een gemeenschappelijke taal, 
cultuur of geschiedenis ontbreekt, is het de taak van het recht om zodanig tus
sen vreemden te bemiddelen dat zij elkaar in ieder geval erkennen als rechtssub
jecten die op voet van gelijkheid door rechtsbeginselen worden beschermd. 
Naarmate een samenleving deze principiële rechtsbetrekkingen tussen burgers 
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strikter handhaaft, is de kans groter dat tussen burgers het duurzame vertrou
wen ontstaat dat wat aan een onbekende ander wordt gegeven, te zijner tijd zal 
worden verevend. De solidariteit in een samenleving staat dus in rechtstreeks 
verband met het rechtsgehalte van die samenleving. Het vermaatschappelij-
kingsproces in het privaat- en bestuursrechtrecht heeft een verschuiving te
weeggebracht van een mutualiteitsmoraal naar een reciprociteitsmoraal en in 
dat opzicht het rechtsgehalte van de samenleving verhoogd. 

Maar wat gebeurt er wanneer zelfs het recht niet meer kan bemiddelen tus
sen vreemden, bij voorbeeld omdat zij elkaar niet herkennen in gemeenschap
pelijke rechtsbeginselen, noch in een rechtssubjectiviteit die aan alle leden van 
de rechtsgemeenschap toekomt? Hoe kunnen autochtonen zich herkennen in 
allochtone groepen voor wie rechtsbeginselen als de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, de vrijheid van godsdienst, onderwijs en levenswijze geen 
betekenis hebben? Hoe kan in een pluriforme samenleving tussen de burgers 
nog een patroon van principiële rechtsbetrekkingen worden gevestigd wanneer 
de beginselen en centrale begrippen van het recht zelf gefragmenteerd en pluri
form worden? Bij afwezigheid van een gemeenschappelijke rechtsorde als be
middelende institutie, komt het einde van de wederkerigheid en dus van de soli
dariteit in zicht. Er ontstaat in dat geval een nieuw desequilibrium in de verhou
ding met de ander. 

Volgens Piaget en Kohlberg begint het verhaal van de wederkerigheid bij elk 
desequilibrium opnieuw. Partijen zullen zich eerst in eikaars perspectief moe
ten verplaatsen opdat zij een gemeenschappelijk veld vinden waarop wederke
rige betrekkingen tot stand kunnen komen, en een nieuw sociaal contract mo
gelijk wordt. Het onderwijs speelt hier een belangrijke rol. Aan kinderen van 
uiteenlopende culturen zal een gemeenschappelijke taal en (het begin van) een 
gemeenschappelijk betekenissysteem moeten worden bijgebracht. Want pas 
door middel van het gemeenschappelijke kan het eigene via de ander wederke
ren. Het gemeenschappelijke kan ook worden opgespoord indien aan het recht 
de functie wordt gegeven van wat Hoekema en Van Manen "een eminent medi
um van maatschappelijke dialoog" noemen. Wat betamelijk is, waartoe de goe
de trouw strekt, wat wederzijds mag worden verwacht, wordt in dat geval niet 
vooraf door het recht bepaald, maar pas vastgesteld nadat partijen daarover -
door middel van het recht als procedureel medium - hebben gedebatteerd. 

In een hoogontwikkelde en complexe, multiculturele samenleving krijgen 
de primaire mechanismen van de wederkerigheid een nieuwe actualiteit. Tus
sen vreemden moet als het ware een nieuw ius gentium worden uitgevonden. In 
welke gemeenschappelijke waarden kunnen zij elkaar vinden? Wanneer de in 
dit boek gemaakte theoretische analyse van het wederkerigheidsbeginsel juist 
is, zal dat in eerste instantie de waarde van het non-interventiebeginsel zijn. De 
grenzen tussen de ene en de andere cultuur worden vastgesteld teneinde de ei-
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gen cultuur, identiteit en solidariteit ongestoord te kunnen behouden. Wan
neer partijen duurzaam eikaars autonomie respecteren, ontstaat een wederzijds 
vertrouwen. Dit vertrouwen brengt een zichzelf versterkend proces van com
municatie en uitwisseling op gang. Partijen verliezen hun angst voor de ander, 
temperen hun geldingsdrang en worden bereid zich te verdiepen in het perspec
tief van de ander. Door middel van rolovername ontstaat er een gemeenschap
pelijk veld - hoe beperkt dat aanvankelijk ook zal zijn - door middel waarvan 
het andere als het eigene kan wederkeren. Vanaf dat moment wordt erkenning 
van de ander mogelijk. Het is dit tijdloze en universele mechanisme van de we
derkerigheid dat telkens opnieuw mensen, sociale groepen, naties en culturen 
tot binding aan elkaar, en in het beste geval tot solidariteit brengt. 
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Het wederkerigheidsbeginsel behoort samen met het vrijheidsbeginsel en ge
lijkheidsbeginsel tot de constitutieve beginselen van de moderne rechtsorde. 
Het vrijheidsbeginsel kan vanouds, het gelijkheidsbeginsel sinds de laatste de
cennia op veel rechtswetenschappelijke aandacht rekenen. Opmerkelijk ge
noeg richt die aandacht zich niet of nauwelijks op het wederkerigheidsbeginsel. 
De betekenis en strekking ervan worden als vanzelfsprekend bekend veronder
steld. Maar verwijst wederkerigheid inderdaad slechts naar de simpele ruil-
rechtvaardigheid van de do ut-des regel, of naar een complementariteit van rech
ten en plichten? 

In dit boek wordt de stelling verdedigd dat waar het vrijheidsbeginsel en het 
gelijkheidsbeginsel geen nieuwe theoretische impulsen meer bieden aan het 
vraagstuk van solidariteit in een pluriforme en multiculturele samenleving, het 
wederkerigheidsbeginsel deze impuls wél kan bieden. Want wederkerigheid is 
niet alleen het structuurprincipe van de sociale orde en rechtsorde, het is ook 
het mechanisme van een veelvormige solidariteit. 

In dit boek wordt deze veelvormigheid beschreven en geanalyseerd vanuit 
de kernelementen van het wederkerigheidsbegrip. Dat zijn in de eerste plaats de 
elementen van herkenning en erkenning. Daarvan is pas sprake wanneer in de 
ander het eigene weder-keert. Het "eigene" en het "andere" keren echter nooit 
vanzelf weder. Daartoe is een bemiddelende instantie nodig, het derde kernele
ment van het wederkerigheidsbegrip. Deze instantie wordt een symbolische 
orde genoemd: een gemeenschappelijk betekenissysteem dat tussen mensen re
gels instelt, posities en verhoudingen bepaalt, en handelingen en verwachtingen 
coördineert. Wederkerigheid als een bemiddelde verhouding impliceert dat we
derkerigheid alleen inclusief haar bemiddelende instanties kan worden begre
pen. 

In de symbolische orde van de familiale verwantschap - waarin via familiege
lijkenissen, familiegeschiedenissen en familieverhalen het eigene in de ander 
wederkeert - wordt tussen generaties en verwanten al naar gelang noden en be
hoeften gegeven en ontvangen in het vertrouwen dat vroeg of laat dat wat werd 
ontvangen zal worden teruggegeven of doorgegeven. Er wordt niet afgerekend 
volgens de contractuele do ut tfe-regel. Integendeel, ouders geven aan hun kin
deren, en kinderen weer aan hun kinderen volgens de ethische regel do quia 
mihi datum est: Ik geef aan anderen (door) omdat er ooit aan mij (door)gegeven 
is. Ook altruïsme is op deze wijze als een wederkerigheidsmoraal te begrijpen. 

Kenmerkend voor de giftethiek is het persoonlijke en verplichtende karak
ter ervan. In de zorgzame prestatie wordt de eigen persoon meegegeven. Alleen 
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door middel van een tegenprestatie kan "de geest van de gever" wederkeren. 
Indien een tegenprestie uitblijft, voelt de gever zich - niet in zijn bezittingen -
maar in zijn persoonlijkheid gedepriveerd. Wederkerigheid als giftethiek 
strookt met de oorspronkelijke betekenis van reciprociteit (reciprocaré) als "een 
circulaire beweging van heen en wederkeren". 

Niet alleen in de familiale verwantschap, ook binnen homogene sociale ver
wantschappen - waar via de symbolische orde van een gemeenschappelijke taal, 
geschiedenis, cultuur of religie in de ander het eigene wederkeert - kan wederke
righeid de vorm van een giftethiek aannemen. Over en weer worden al naar ge
lang noden en behoeften prestaties verricht en diensten verleend in het vertrou
wen dat vroeg of laat zal worden verevend. Partijen worden in een alternerende 
ongelijkheid van morele debiteur en crediteur aan elkaar gebonden. Deze bin
ding blijkt - net als in de familiale verwantschap - de basis van solidariteit te zijn. 

Maar wat als er tussen mensen geen sociale gelijkenissen, geen gemeenschap
pelijke taal, cultuur of geschiedenis bestaan, die als een derde instantie tussen 
hen bemiddelen? Hoe komt solidariteit tot stand wanneer er geen gemeen
schappelijke symbolische orde is? 

Het recht - in het bijzonder de rechtsfilosofische idee van het sociaal con
tract en de daarvan afgeleide rechtsbeginselen - vervult hier zijn historische 
functie. Waar tussen mensen niets meer van het eigene in de ander wederkeert, 
en zij daarom niet in staat of bereid zijn de ander te herkennen en te erkennen, 
daar dwingt het recht ertoe de ander minstens als medelid van de rechtsgemeen
schap te erkennen. Het recht functioneert als een symbolische orde waarbin
nen in de een de rechtssubjectiviteit van de ander wederkeert. 

In beginsel levert de wederkerende rechtssubjectiviteit niet meer op dan een 
moraal van mutualiteit: partijen zijn - overeenkomstig de strekking van het so
ciaal contract - wederzijds bereid eikaars gepositiveerde rechten te erkennen en 
hun gepositiveerde plichten na te komen. Zij hoeven niet bereid te zijn tot er
kenning van onbepaalde, morele rechten en het nakomen van onbepaalde, mo
rele plichten. 

Een rechtsgemeenschap verwerft echter pas solidariteit in de zin van reci
prociteit wanneer binnen de symbolische orde van het recht in de ander méér 
dan de gemeenschappelijke rechtssubjectiviteit wederkeert. Dat nu is de essen
tie van het zogenoemde vermaatschappelijkingsproces van het recht. Geduren
de dat proces gingen zorgvuldigheidsnormen het recht beheersen. Ze dwongen 
tot erkenning van ook onbepaalde rechten en nakoming van ook onbepaalde 
plichten. 

In die zin verbaast het niet dat de "wederkerige rechtsbetrekking" in de laat
ste twee decennia een nieuwe rechtsfiguur is geworden in het privaatrecht en 
het bestuursrecht. Het is bij nadere beschouwing echter de vraag of in deze 
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nieuwe rechtsfiguur een reciprociteitsmoraal of mutualiteitsmoraal wordt be
lichaamd. 

De affectieve wederkerigheid van de familiale verwantschap, de sociale we
derkerigheid van de homogene groep en de rationele wederkerigheid van het 
recht, kunnen slechts conceptueel van elkaar worden onderscheiden. In werke
lijkheid beïnvloeden deze drie vormen van solidariteit elkaar. De juridische 
normen van vrijheid en gelijkheid kunnen onevenwichtigheden in de familiale 
en sociale wederkerigheidsverhoudingen corrigeren, opdat wederkerigheid in
derdaad wordt wat zij behoort te zijn: the liberty to loyalty and duty. Omgekeerd 
kan in het recht een reciprociteitsmoraal alleen tot ontwikkeling komen wan
neer de rechtsgenoten erin slagen sociale verwanten te worden, bij voorbeeld 
door communicatie, uitwisseling en gemeenschappelijke participatie in maat
schappelijke activiteiten. De capaciteit van de rechtsgenoten tot sociale weder
kerigheid is op haar beurt weer afhankelijk van de affectieve wederkerigheid 
die in de familiale verwantschap is ervaren. Zo hangen - via de gemeenschappe
lijke noemer van de wederkerigheid - liefde, solidariteit en recht onlosmakelijk 
samen. 
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The principle of freedom, the principle of equality, and the principle of reci
procity together belong to the constitutive principles of the modern legal or
der. Traditionally the principle of freedom attracts the attention of legal scho
lars. The principle of equality caught and held attention during the recent past. 
The principle of reciprocity however stayed out of the limelight, as if its mea
ning and content were self-evident. But does indeed the principle of reciprocity 
refer only to the simple retributive justice of do ut des, or the complementarity 
of rights and obligations? 

This book defends the following thesis. Where - regarding the question of 
solidarity in a pluriform and multicultural society - no new theoretical impul
ses are to be expected from the principles of freedom and equality, the principle 
of reciprocity does offer such impulses. Reciprocity not only is the structural 
principal of the social and legal order, it is a mechanism of a comprehensive so
lidarity as well. 

This comprehensive character is described and analyzed by means of the 
core elements of the concept of reciprocity. Those elements are - first of all -
identification and recognition. They come into existence as soon as in the per
son of the other the own person is reflected. This reflection of "the other" in 
"the own" does not happen of itself. A mediating factor or instance is needed. 
This intermediary is called a "symbolic order": a common system of meanings, 
establishing rules and coordinating expectations. Reciprocity as a mediated re
lation implies that reciprocity can only be understood with inclusion of those 
intermediaries. 

In the symbolic order of kinship where through family resemblances, fami
ly histories and family stories the own is reflected in the other, family members 
give and take according to each others needs, relying on a rough balancing out 
in the long run. Services and gifts are not settled without delay by the contrac
tual rule of do ut des. On the contrary, parents give to children, and children 
give to their children according the moral rule of do quia mihi datum est: I give 
to others becauce once there has been given to me. In the same way altruism 
can to be understood as an ethic of gift giving. 

Distinguishing marks of the ethic of gift giving are its personal character and 
compelling force. In the gift of love and care the spirit of the giver is present. 
Only by way of a counter gift this spirit can return to the foyer d'origine. If it 
becomes clear that no counter gift is forthcoming, the giver will feel a sense of 
deprivation, not in his material possessions but in his very personality. Reci
procity as an ethic of gift giving corresponds with the original etymological me-
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aning of reciprocity (reciprocare) as an ongoing movement forwards and back
wards. 

Not only in the context of kinship reciprocity takes the form of an ethic of 
gift giving. Within homogenous social groups where through the symbolic or
der of a common language, history, culture and tradition in the other the own 
is reflected, reciprocity takes the form of an ethic of gift giving as well. Parties 
exchange services according to each others needs in the confidence of a rough 
balancing out in the long run. Parties take alternating positions as creditor and 
debtor. Just as in kinship, this alternating inequality proves to be a solid basis of 
solidarity. 

But what happens between human beings if social resemblances, common 
language, culture or history don't exist as mediating instances? How is solidari
ty between strangers accomplished? 

In this respect modern law - in particular the idea of the social contract and 
the principles derived from it - plays its historic symbolic role. If between hu
man beings nothing of the own is reflected in the other, and they - being strang
ers - are not capable or willing to identify with or to recognize each other, mo
dern law forces them to recognize the other at least as a co-member of the com
munity of law. In this way law functions as a symbolic order through wich in 
the other the own legal subjectivity is reflected. 

Initially this reflecting legal subjectivity only yields a morality of mutuality: 
parties are - according to their social contract - willing to acknowledge legal, de
terminate rights and to fulfil legal, determinate obligations. But they can not be 
forced to recognize moral rights and to fulfil moral duties. 

Yet a community of law will not acquire any solidarity - in the sense of reci
procity - until within the legal symbolic order reflects more than just a com
mon legal subjectivity. The growing influence of the norm of reciprocity is the 
essence of the so called "socializing of law". During that process the norm of re
ciprocity compelled to the recognition of some indeterminate rights and inde
terminate obligations. 

In that respect it did not came as a surpise that the so called "reciprocal legal 
relation" came into existence as a new concept in private and public law. Howe
ver, it is still not clear wich morality this new concept actually embodies: a mo
rality of reciprocity or a morality of mutuality. 

The affective reciprocity of kinship, the social reciprocity of the homoge
nous social group, and the rational reciprocity of law are only analytically dis
tinguishable. In the reality of everyday life the three forms of solidarity interfe
re. The legal norms of freedom and equality redress imbalances in the indeter
minate rights and duties of kinship and the social group, in order that reciproci
ty can be what it ought to be: the liberty to loyalty and duty. Conversely, wit
hin the legal order a morality of reciprocity can only come into being if the le-
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gal subjects get social allies, for instance by communication, exchange and com
mon participation in social activities. By turns the capacity of legal subjects to 
social reciprocity depends on the affective reciprocity they have experienced in 
kinship. Love, solidarity and law are indissolubly connected by their common 
mechanism of reciprocity. 
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HET WEDERKERIGHEIDSBEGINSEL BEHOORT samen met het vrijheidsbeginsel 
en gelijkheidsbeginsel tot de constitutieve beginselen van de moderne rechtsor
de. Het vrijheidsbeginsel kan vanouds, het gelijkheidsbeginsel sinds de laatste 
decennia op veel rechtswetenschappelijke aandacht rekenen. Opmerkelijk ge
noeg richt die aandacht zich niet of nauwelijks op het wederkerigheidsbeginsel. 
De betekenis en strekking ervan worden als vanzelfsprekend bekend veronder
steld. Maar verwijst wederkerigheid inderdaad slechts naar de simpele ruil-
rechtvaardigheid van de do ut-des regel, of naar een complementariteit van rech
ten en plichten? 
In dit boek wordt de stelling verdedigd dat waar het vrijheidsbeginsel en het 
gelijkheidsbeginsel geen nieuwe theoretische impulsen meer bieden aan het 
vraagstuk van solidariteit in een pluriforme en multiculturele samenleving, het 
wederkerigheidsbeginsel deze impuls wél kan bieden. Want wederkerigheid is 
niet alleen het structuurprincipe van de sociale orde en rechtsorde, het is ook 
het mechanisme van een veelvormige solidariteit. 
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