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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 
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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-
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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 
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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 
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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. 
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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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