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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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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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