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De gift als prototype van
wederkerigheid
De sociale betekenis van wederkerigheid

1

INLEIDING

Waar in de psychologie en filosofie het wederkerigheidsbeginsel als een verzonken continent onder de theorie ligt - en slechts via de begrippen (intersubjectiviteit, herkenning en erkenning is op te sporen - daar brengen de antropologie
en sociologie wederkerigheid als een structuurbeginsel van sociale orde en sociale interacties naar de oppervlakte. In het functionalisme, het structuralisme,
het symbolisch interactionisme en in ruiltheorieën is wederkerigheid een centraal thema, zij het vanuit verschillende invalshoeken en onder verschillende
benamingen. Maar of het nu gaat over ruil, communicatie, symbolische uitwisseling of arbeidsdeling, de gemeenschappelijke noemer is sociale wederkerigheid.
De economisch georiënteerde ruiltheorieën 1 herleiden sociale wederkerigheid voornamelijk tot welbegrepen eigenbelang. Het zijn in die zin typische
mutualiteitstheorieën. De interdiscipinair georiënteerde sociologische en antropologische theorieën 2 daarentegen plaatsen wederkerigheid in een sociaal-normatieve context. Volgens deze theorieën wordt sociale wederkerigheid
niet alleen bepaald door het economische eigenbelang, maar ook door tradities
en gewoonten, door het collectieve bewustzijn, door rituelen die onderliggende
maatschappelijke waarden symboliseren en door de behoefte aan zingeving van
het gemeenschappelijke bestaan. In aansluiting op het vorige hoofdstuk zullen
hier vooral de interdisciplinaire wederkerigheidstheorieën aan de orde komen.
De psychologische en morele dimensies - die in de vorige hoofdstukken centraal stonden - zijn immers in de sociale wederkerigheid geïncorporeerd. Dat
betekent dat van speltheorieën en van het leerstuk van het prisoners dilemma
geen gebruik zal worden gemaakt. In deze theorieën wordt het wederkerigheidsbeginsel gereduceerd tot een spel van rationele zetten op het menselijke
schaakbord van egoïsme en eigenbelang. 3 Het beginsel verdient een betere be1
2
3
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handeling. Bovendien lijkt het juridische wederkerigheidsbegrip - naar de betekenis waarvan we uiteindelijk op zoek zijn - verder te strekken dan de louter
economische ruilverhouding. In het juridische begrip wederkerigheid gaat het
mede om de diffuus samengestelde, maar daarom niet minder krachtige achtergrondsverwachting dat in het rationele, zakelijke handelen ook de persoon,
zijn vertrouwen en verwachtingen worden gehonoreerd. De juridische betekenis van het wederkerigheidsbegrip kan daarom alleen worden verklaard vanuit
een brede opvatting van wederkerigheid, waarin psychologische, morele, antropologische en sociologische dimensies samenkomen.
Dit hoofdstuk is gewijd aan verklaringen van het verschijnsel van de sociale
wederkerigheid. Wederkerigheid wordt algemeen gezien als een structuurbeginsel van de sociale orde. Waarom dat zo is, hoe het beginsel werkt, en onder
welke omstandigheden het wordt gehandhaafd, zijn vragen die met name door
de socioloog en etnograaf Mauss en door de structuralistische antropoloog
Lévi-Strauss aan de orde zijn gesteld. In dit hoofdstuk zal hun werk daarom als
leidraad worden genomen voor een schets van de sociale complexiteit en intellectuele rijkdom van het wederkerigheidsbeginsel. Teneinde het werk van
Mauss en Lévi-Strauss in hun context te kunnen plaatsen, opent dit hoofdstuk
met een korte beschrijving van de sociologische vraagstukken die met name
door Durkheim zijn ontwikkeld en waarop Mauss en Lévi-Strauss hebben
voortgebouwd.
2

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

De onderliggende structuren van sociale interacties zijn bij uitstek het aandachtsveld van de Franse sociologie aan het einde van de vorige eeuw en begin
van deze eeuw. Comte en Durkheim zijn hier de grote namen. In zijn bespreking van het Franse functionalisme en structuralisme wijst Bottomore 4 er overigens op dat de gedachte dat onder de waarneembare werkelijkheid elementaire structuren liggen die aan de werkelijkheid hun vorm en inhoud geven, zo
oud is als het denken zelf. De afbeeldingstheorie van Plato, de organische theorie van Aristoteles, de mathematische en mechanische structuurtheorieën van
Kepler, Galileo en N e w t o n hebben gemeen dat het geheel van de (onzichtbare)
relaties belangrijker wordt geacht dan het deel. Het geheel zou onderworpen
zijn aan statische wetmatigheden die het deel dynamisch en organisch voortstuwen en transformeren.

Bottomore 1978
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Deze opvatting wordt door Comte, die algemeen als grondlegger van de sociologie wordt gezien, rond 1840 toegepast op de sociale wetenschappen. Comte spreekt van "sociale fysica" en schrijft:
"This preliminary aspect of political science evidently thus presumes, contrary to present-day philosophical habits, that each of the numerous social
elements ceases to be regarded in an absolute and independent manner
and insists that they can only be known relative to all the others".5
Comte ontwikkelt zijn theorie over de structurele en organische samenhang
van maatschappelijke instituties aan de hand van beschouwingen over de familie, de stad, het bestuur en - opmerkelijk voor die tijd - over de interactie tussen
taal en sociale orde.
"The structure of language is a matter of gradual development as the relations of society tend to improve, in the evolution and transformation of the
collective activities of man. "€
De structurele benadering van de sociale werkelijkheid beleeft bij Durkheim een doorbraak en zal vervolgens decennia lang de Franse sociologie, antropologie en taalwetenschap beheersen. Durkheim gaat zelfs zo ver dat hij
meent dat kennis van de sociale structuren een weloverwogen verandering en
sturing van de sociale orde mogelijk maakt. Het object van de sociologie is volgens Durkheim het organisch samenhangende geheel van de "sociale feiten",
die een orde sui generis vormen. Sociale feiten kunnen niet worden herleid tot
psychologische of biologische eigenschappen van mensen, maar moeten worden verklaard uit hun eigen structuur en dynamiek. Sociale feiten zijn objectieve maatschappelijke verschijnselen die een externe dwang op het individu uitoefenen. We kunnen hierbij denken aan taal, wetten, conventies en principes.
Onder een sociaal feit verstaat Durkheim ook het collectieve bewustzijn: het
geheel van collectieve voorstellingen dat aan het individu voorafgaat en het individu overstijgt.
Het individu is volgens Durkheim gevangen in sociale feiten. Het kan alleen
krachtens en door de sociale feiten bestaan. Zonder taal, zonder cultuur, zonder zingeving zou het individu een vegeterend bestaan leiden. De menselijke
natuur is daarom erop gericht een orgaan van de samenleving te zijn, de typische menselijke activiteit is de functie van een orgaan te vervullen. De organische functie van de mens is het resultaat van een evolutionaire ontwikkeling die
te vergelijken is met het biologische proces van celdeling en celdifferentiatie.
Zoals een biologisch organisme zich naar toenemende organische complexiteit
ontwikkelt, zo ontwikkelt - aldus Durkheim - ook de samenleving zich in de

5
6
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richting van toenemende differentiatie van menselijke activiteiten en - als gevolg daarvan - organische interdependentie tussen sociale eenheden, groepen en
individuen. In zijn hoofdwerk, De la division du travail social: étude sur
l'organisation des sociétés supérieures (1893), noemt Durkheim dit differentiatieproces "arbeidsdeling". Een wat ongelukkige term, die ten onrechte uitsluitend
associaties aan de arbeidswereld oproept. De bedoeling van Durkheim komt
scherper naar voren wanneer we division du travail vertalen als "sociale interactiviteit". De toenemende sociale interactiviteit genereert uit zichzelf sociale cohesie, opnieuw met een onzuivere term "solidariteit" genoemd. De term solidariteit bevat - zeker naar hedendaags taalgevoel - een normatieve inhoud. Durkheim bedoelde er echter in eerste instantie het sociale feit van interdependentie
en wederkerigheidsverhoudingen mee, en pas in tweede instantie het morele aspect van solidariteit.
De structuur van een samenleving wordt volgens Durkheim bepaald door
de ontwikkelingen in het collectieve bewustzijn en in de arbeidsdeling. Deze
verhouden zich dynamisch tot elkaar. Daar waar - zoals in de lager ontwikkelde
samenlevingen het geval is - een geringe arbeidsdeling bestaat, de mensen nauwelijks van elkaar verschillen in de activiteiten die zij verrichten en er dus nauwelijks gespecialiseerde, organische functies bestaan, daar bestaat ook geen
ruimte voor een individueel bewustzijn. Het individuele bewustzijn valt samen
met het collectieve bewustzijn. De gemeenschap is homogeen en de solidariteit
mechanisch: de delen van de gemeenschap bewegen zich slechts indien en voorzover het geheel zich beweegt. Het prototype is de horde, primair samengesteld
op grond van afstamming en verwantschap.
Omdat in de lager ontwikkelde samenlevingen de onderlinge gelijkenis van
de leden van de horde, clan of stam groot is, is wederkerigheid voornamelijk gebaseerd op identificatie en herkenning. Naarmate een samenleving meer mensen gaat bevatten, heterogener wordt en de onderlinge nabijheid intensiever,
ontbrandt de strijd om het bestaan en speelt de geldingsdrang op. Er ontstaat
concurrentie, die wordt opgelost door de taken te verdelen. De voormalige
concurrenten hoeven elkaar niet meer op leven en dood te bestrijden, maar vinden in hun onderlinge arbeidsdeling een manier om vreedzaam met elkaar samen te leven. De arbeidsdeling brengt mensen met elkaar in contact en doet
hen inzien dat zij van elkaar afhankelijk zijn. De concurrentie gaat over in coöperatie. Deze coöperatie creëert op haar beurt sociale cohesie of - in Durkheims termen - solidariteit. Wederkerigheid is niet langer gebaseerd op verwantschappelijke gelijkenis, maar breidt zich uit tot buiten de eigen gemeenschap.
De fase van ontwikkeling waarin een samenleving zich bevindt, wordt - aldus Durkheim - bepaald aan de hand van het recht. Een samenleving die wordt
gedomineerd door mechanische solidariteit en een krachtig collectief bewust-

56

De gifi als prototype van wederkerigheid

zijn, kent voornamelijk repressief recht. Elke aantasting van het collectieve bewustzijn, dat identiek is met het individuele bewustzijn, wordt als een bedreiging gezien die instinktief wordt afgestraft. De straf hoeft geen voordeel of genoegdoening op te leveren voor individuen - die bestaan immers nauwelijks in
een situatie van mechanische solidariteit - maar moet dienen als bescherming
van de gemeenschap met het oog op de toekomst. De wraak is een collectieve
wraak en bestaat uit een "oog om oog, tand om tand"-reactie. De dader wordt
uitgestoten uit de gemeenschap, gestigmatiseerd of anderszins onschadelijk gemaakt. Het repressieve recht vervult een functie binnen de symbolische orde,
die sterk op het behoud van de eigen gemeenschap is gericht. De wederkerigheid is groepsgericht en heeft als effect dat degenen die niet als groepslid worden herkend, ook niet worden erkend maar als vreemden worden uitgestoten.
In een samenleving daarentegen die wordt gedomineerd door coöperatief
recht (met een onzuivere term "restitutief" recht genoemd) is het recht geen uitdrukking meer van het collectieve bewustzijn, maar een functie van de organische samenwerking tussen geïndividualiseerde groepen of tussen individuen,
elk met hun eigen handelingssferen. Het recht moet de samenwerking tussen
deze groepen en individuen voor de toekomst veilig stellen en fricties in hun samenwerking redresseren. Het contract en het verbintenissenrecht behoren bij
uitstek tot dit coöperatieve recht. Het coöperatieve recht fungeert als een nieuwe symbolische orde die van kracht is tussen individuen en tussen hen de mogelijkheid van sociale bindingen en wederkerigheid creëert. Waar mensen elkaar
niet meer herkennen en erkennen op grond van familiale en sociale gelijkenissen, daar zijn zij toch bereid elkaar te erkennen op grond van de redelijkheid die
in het recht is belichaamd en die de voortgaande arbeidsdeling faciliteert. Het
recht transformeert aldus de sociale wederkerigheid door rechten en plichten te
codificeren. Wederkerigheid wordt daardoor ook een juridische norm.
In Durkheims theorie van de organische solidariteit is wederkerigheid overigens niet alleen een kenmerk van de structuur van de sociale orde. In de betekenis van reciprociteit is wederkerigheid tevens een norm voor een rechtvaardige samenleving. Dat blijkt bij voorbeeld uit de laatste passages van La division
du travail social. Daarin gaat Durkheim in op de ingrijpende veranderingen die
zich in zijn tijd voordeden in de structuur van de samenleving. De mechanische
solidariteit en het collectieve bewustzijn als bron van moraal brokkelden nauw samenhangend als zij zijn - in hoog tempo af. Een adequate moraal voor
een op organische solidariteit gebaseerde samenleving had zich nog onvoldoende ontwikkeld. Een situatie van anomie was het gevolg. Het recht zou daarom
volgens Durkheim rechtvaardiger moeten worden en zich moeten oriënteren
op het ideaal van het suum cuique. In die zin omvat Durkheims organische solidariteitstheorie niet alleen een mutualiteitsmoraal, maar ook een reciprociteitsmoraal. In het laatste hoofdstuk van dit boek komt de gestage ontwikkeling in
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het recht van een mutuahteitsmoraal naar een reciprociteitsmoraal nog uitgebreid aan de orde.
Voorlopig valt de analogie op tussen de organische structuurtheorie van
Durkheim en het structurele ontwikkelingsmodel van Kohlberg dat in het vorige hoofdstuk werd behandeld. Kohlberg beweert dat de morele ontwikkeling
van het individu zich voltrekt in een stadiumproces van structurele transformaties. Het individu ontwikkelt zich vanuit een conventioneel niveau, waar het
belang van de gemeenschap, tradities en strafrecht overheersen, naar een postconventioneel niveau, waarin het individu zich losmaakt van de gemeenschap
en een eigen moreel bewustzijn ontwikkelt. O p het hoogste ontwikkelingsniveau - stadium VI - wordt symmetrische wederkerigheid de hoogste norm,
neergelegd in de regel van het suum cuique tribuere. O o k bij Kohlberg vervult
het recht de functie van derde bemiddelende instantie die tussen groepen en individuen op redelijkheid gebaseerde wederkerigheid installeert.
Waar Kohlberg in navolging van Piaget de wederkerigheidsstructuur van de
geest benadrukt, daar benadrukt Durkheim de wederkerigheidsstructuur van
de sociale orde.
In het werk van Mauss zijn beide elementen aanwezig. Anders dan zijn leermeester Durkheim, die een rigide scheiding tussen sociologie en psychologie
bepleitte, onderzoekt Mauss ook de psychologische dimensies van de structuren van de sociale orde. O m een sociaal feit te kunnen verklaren is het volgens
Mauss noodzakelijk het sociale feit totaal, dat wil zeggen van binnenuit, te begrijpen. Pas wanneer de subjectieve ervaring - zowel op het bewuste als op het
onbewuste niveau - bij het onderzoek naar de objectieve sociale feiten wordt betrokken, is een integrale verklaring van een "totaal sociaal feit" {fait social total)
mogelijk. Pas dan ook wordt het mogelijk om de structuur van sociale feiten
systematisch te begrijpen.
Met deze benadering van de sociale orde zou Mauss een nieuw tijdperk van
de sociale wetenschappen inluiden, aldus Lévi-Strauss in zijn inleiding op het
werk van Mauss. 7 Nadat sociologen de sociale werkelijkheid te veel in (abstracte) parten hebben opgedeeld, stelt Mauss het geheel weer samen. Daardoor
heeft hij - aldus Lévi-Strauss - aan de antropologie een nieuwe betekenis gegeven:
"un système d'interprétation rendant simultanément compte des aspects
physique, physiologique, psychique et sociologique de toutes les conduites.
(...) Lefait social total se présente donc avec un caractère tri-dimensionel. Il
doit faire coïncider la dimension proprement sociologique avec ses mul-

Lévi-Strauss in zijn inleiding op Mauss 1950b:xxxv
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tiples aspects synchroniques; la dimension historique, ou diachronique; et
enfin la dimension physio-psychologique. "8
Het "totale sociale feit" waarop Mauss zijn onderzoek richtte is het giftritueel in primitieve samenlevingen. De gift is volgens Mauss het prototype van een
wederkengheidsverhoudmg waarin dat wat wordt gegeven, moet worden ontvangen en teruggegeven. Wat zich op het eerste gezicht als een simpele handeling aandient, blijkt bij nadere beschouwing uitdrukking te zijn van een complexe sociaal-psychologische structuur. Bleek in het vorige hoofdstuk de idee
van de gift aan de basis te liggen van de reciprociteitsmoraal (geformuleerd in de
regel do quia mihi datum est), hier stuiten we opnieuw op de betekenis van de
gift, nu voor het antropologische en sociologische wederkerigheidsbegrip.
2.1

De gift als prototype van wederkerigheid

De gedachte dat tussen de gever en de gift, tussen de persoon en de zaak op het
niveau van de subjectieve beleving geen scherp onderscheid is te maken, is wellicht het belangrijkste en verst-strekkende inzicht dat Mauss in zijn Essai sur Ie
don. Forme et raison de l'échange dans les sociétés archaiques (1923) heeft ontwikkeld. Mauss verklaart zijn belangstelling voor de gift uit zijn onderzoek naar
het verband tussen het moderne contractenrecht en het systeem van transacties
in primitieve samenlevingen. Economische transacties zijn van alle tijden en
kwamen al tot stand lang voordat er sprake was van geld als ruilmiddel, van kapitaal, van contracten en van wat wij onder "de markt" verstaan. Etnografische
studies bieden een overdaad aan gegevens over deze transacties.
"Il y a là tout un énorme ensemble défaits. Et ils sont eux-mêmes très complexes. (...) Dans ces phénomènes sociaux "totaux", comme nous proposons
de les appeler, s'expriment à la fois et d'un coup toutes sortes d'institutions:
religieuses, juridiques et morales et celle-ci politiques et familiales en
même temps. "9
Uit dit complexe geheel van sociale verschijnselen isoleert Mauss één specifiek onderdeel, namelijk die transacties die op het eerste gezicht vrijwillig,
spontaan en belangenloos over en weer lijken te worden verricht, maar die op
het tweede gezicht verplichtend en allesbehalve belangenloos blijken te zijn. De
rituelen en formalismen waarmee deze transacties - door Mauss samengevat
met de hybride verzamelterm "contractuele giften" - worden gepresenteerd, lijken daarom vaak het karakter van valse voorwendselen of bedrog aan te nemen. Kenmerkend voor deze rituele uitwisselingssystemen is de totaliteit er-

Idem 1950b:xxxv
Mauss (1923) 1950
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van. Er worden niet alleen goederen uitgewisseld, maar ook - en zelfs in de eerste plaats - hoffelijkheden, feestelijke ontvangsten, militaire diensten, vrouwen
en kinderen. Bovendien zijn deze uitwisselingen bindend voor de hele groep,
stam of clan. O p het spel staan eer, status en prestige.
Het onderzoek van Mauss beperkt zich tot de vraag door welke wet of structuur deze uitwisselingen worden beheerst en met name tot de vraag: "Quelleforce y a-t-ü dans la chose qu'on donne qui fait que le donaire la rend f""10 Zijn belangrijkste bronnen zijn de uitwisselingssystemen van de tribalepotlatch, door Boas
bestudeerd bij de Indianen in N o o r d Amerika en de inter-tribale kula, door Malinowski bestudeerd bij de Trobrianders en hun buren in het noorden van
Nieuw Guinea. De psychosociale structuur die aan deze twee uitwisselingssystemen ten grondslag ligt, heeft volgens Mauss universele gelding. In Alaska,
Azië, Europa en Australië komen talloze variaties op dezelfde elementaire uitwisselingsstructuur voor.
De Indianen in Noord-west Amerika leefden in de zomer van de jacht en de
visserij. In de wintermaanden kwamen zij samen om een intens sociaal leven te
leiden. Tijdens langdurige feesten werden huwelijken gesloten, initiatie-riten
voltrokken, aan de goden en de doden geofferd en giften uitgewisseld. Deze potlatch ging met een grote rivaliteit in het geven en teruggeven gepaard. Soms ging
die zo ver dat goederen werden vernietigd, hutten in brand gestoken en munten
in de zee geworpen. Het roekeloos omgaan met goederen verhoogde het prestige van het stamhoofd. Alleen de allerrijkste kan immers zijn bezit vernietigen
en aldus zijn goederen aan het circulatieproces van geven en teruggeven onttrekken. Hij suggereert daarmee dat hij geen teruggave nodig heeft. Zoals geen
enkele oorlog gewonnen kan worden zonder verliezen aan eigen kant, zo verliest de winnaar bij de potlatch, schrijft Mauss.
Twee noties zijn in de potlatch van bijzonder belang: die van het krediet en
het prestige. Men geeft niet meteen terug, maar pas na verloop van tijd en bovendien méér dan ontvangen werd. H o e later men teruggeeft, hoe groter het
krediet wordt en daarmee de status en het prestige van de schuldenaar. Direct
teruggeven zou neerkomen op het weigeren van een geschenk. De ontvanger
wekt in dat geval de indruk dat hij geen prijs stelt op een langdurige relatie of oneervoller nog - dat hij aan zijn verplichtingen wil ontkomen omdat hij niet in
staat is de oplopende woekerrentes te betalen. Want alleen degene die lang kan
wachten met terugbetalen, toont zijn rijkdom en wint aan prestige. De schuldenaar maalt niet om de torenhoge interesten en bouwt zorgeloos een krediet op.
De kula is het andere voorbeeld van een uitwisselingssysteem. Hierin speelt
niet het spectaculaire krediet een hoofdrol, maar de alternerende posities van
10
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"debiteur" en "crediteur", die een circulatie van goederen en personen op gang
brengen. De Trobrianders voeren als de argonauten van Jason over de wateren
van de Stille Zuidzee en deden het ene eiland na het andere aan. Overal waar zij
kwamen werden zij met uitgebreide rituelen ontvangen en met geschenken
overladen. Nergens gaven zij geschenken terug. Dat gebeurde pas wanneer de
andere eilandbewoners de Trobrianders bezochten. De ontvangen geschenken
werden dan in veelvoud teruggegeven. Deze rivaliserende generositeit leidde
tot een spiraal van giften tussen de bewoners van de eilanden. In het kielzog van
de intertribale kula ontstond een "internationale" handel waarin wél direct
werd geruild. De zichtbare hand van de gift regelde - aldus Godbout 1 1 - de relaties tussen personen en groepen, waarbinnen de onzichtbare hand van de markt
vervolgens de relatie tussen de goederen kon regelen.
Mauss onderscheidt in de uitwissehngssystemen van de potlatch en de kula
drie - structurerende - verplichtingen: om te geven, om te ontvangen en om terug te geven. Een stamhoofd kan zijn autoriteit alleen behouden wanneer hij
geeft en rijkelijk uitdeelt. Door anderen - tot vernederens toe - met geschenken
te overladen, bewijst het stamhoofd dat de goden hem gunstig zijn gezind en
dwingt hij erkenning af.
Le potlatch, la distribution des biens, est l'acte fondamental de la 'reconnaissance' militaire, juridique, économique, religieuse, dans tous les sens
dumot. On 'reconnaît' le chef ou son fils et on lui devient 'reconnaissant'",
schrijft Mauss.n
De plicht om te ontvangen is niet minder dwingend. Een gift weigeren staat
gelijk aan een oorlogsverklaring óf aan een overgave op voorhand. Door een
gift te weigeren maakt men duidelijk niet "kredietwaardig" te zijn. Verlies van
reputatie en prestige is er het gevolg van. Dezelfde sancties treden op wanneer
een ontvangen gift na verloop van tijd niet - mét interest - wordt teruggegeven.
2.2

De geest van de gift

Maar wat jaagt nu precies deze verplichtende keten van geven-ontvangen-en teruggeven aan? Welke kracht bevindt zich in de gift die maakt dat de gift moet
worden teruggegeven? Dat antwoord vindt Mauss bij de Maori. Deze vertelden
aan ethnografen dat die kracht de "hau" is: de bezieling van de gift door de persoon van de gever. Het is de geest van de gift die dwingt tot teruggave. Door de
bezieling geeft de gever in de gift zichzelf mee. Daardoor behoudt de gever een
magische greep op de gift én de ontvanger ervan, want de geest van de gift wil
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naar de gever wederkeren, ook wanneer de gift van hand tot hand tot is gegaan.
In een sleutelpassage omschrijft Mauss "de geest van de gift" als volgt:
"(...)présenter quelque chose à quelqu'un c'est présenter quelque chose de
soi. Ensuite, on se rend mieux compte ainsi de la nature même de l'échange
par dons, de tout ce que nous appelons prestations totales, et, parmi celles-ci, potlatch'. On comprend clairement et logiquement, dans ce système
d'idées, qu'il faille rendre a autrui ce qui est en réalité parcelle de sa nature
et substance; car, accepter quelque chose de quelqu'un, c'est accepter quelque chose de son essence spirituelle, de son âme; la conservation de cette chose serait dangereuse et mortelle et cela non pas simplement parce qu'elle
serait illicite, mais aussi parce que cette chose qui vient de la personne, non
seulement moralement, mais physiquement et spirituellement, cette essence, cette nourriture, ces biens, meubles ou immeubles, cesfemmes ou ces descendants, ces rites ou ces communions, donnent prise magique et religieuse
sur vous. Enfin, cette chose donnée n'est pas chose inerte. Animée, souvent
individualisée, elle tend a rentrer a ce que Herz appelait son foyer
d'origine' ou a produire, pour le clan et le sol dont elle est issue, un équivalent qui la remplace. "13
Dat een goed bezield kan zijn met de geest van de gever is begrijpelijk in een
uitwisselingssysteem waarin tussen persoon en zaak geen scherp onderscheid
wordt gemaakt. Beiden worden immers opgenomen in een circulair proces van
transacties, dat wordt aangejaagd door de regel dat de geest naar zijn oorsprong
moet wederkeren. Het is de wederkerigheidsregel van de hau die mensen met elkaar verbindt in duurzame betrekkingen. De gift schept daarom volgens Mauss
een verbond. Als een totaal sociaal feit brengt de gift stammen en stamleden samen in een netwerk van relaties waarin tegenstellingen worden opgeheven en
iedereen aan iedereen verschuldigd is. Het permanente en collectieve karakter
maakt dit verbond tot een sociaal contract. Wanneer de dwingende kracht van
de geest die wil wederkeren wordt getart en de keten van wederkerigheid - het
sociale contract - wordt verbroken, zal de geest zich wreken in uitstoting, dood
of onvruchtbaarheid. De gift drukt volgens Mauss de triomf van de rede uit,
hoezeer het systeem van de gift ook doortrokken is van irrationele elementen.
Want alleen de gift maakt vrede en dus samenleven mogelijk.
"C'est en opposant la raison et Ie sentiment, c'est en posant la volonté de
paix contre de brusquesfolies de ce genre que les peuples réussissent à substituer l'alliance, le don et le commerce à la guerre et à l'isolement et a la stagnation. "u
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Mauss' theorie van de geest van de gift is niet zonder kritiek gebleven. Zo is beweerd dat Mauss een te grote verplichtende kracht aan de hau toekent. Andere
motieven om te geven, te ontvangen en terug te geven, blijven daardoor ten onrechte buiten beeld. De wens om lucratieve economische relaties te continueren en het behoud van status en prestige zijn evenzeer bronnen van wederkerigheid.
Belangrijk is de kritiek van Sahlins. 15 Sahlins liet de Maori-teksten waarop
Mauss zich baseerde, opnieuw vertalen en concludeerde vervolgens dat de hau
niet de giftrelatie tussen A en B beheerst, maar pas in het spel komt wanneer B
de gift van A gebruikt om transacties met C aan te gaan. De "winst" die B daardoor verkrijgt, moet hij doorgeven aan A. De interpretatie van de hau als de
geest die een drie- of meer-partnenverhouding beheerst en ongerechtvaardigde
verrijking ten koste van de gever verbiedt, verklaart bij voorbeeld mede waarom er pas na verloop van tijd wordt teruggegeven. En ook waarom er méér
wordt teruggegeven dan ontvangen werd. Sahlins schrijft:
"We have to deal with a society in which freedom to gain at others ' expense
is not envisioned by the relations and forms of exchange. Therein lies the
moral of the old Maori's economic fable. The issue he posed went beyond reciprocity: not merely that gifts must be suitably returned, but that returns
rightfully should be given back. "16
Niet alleen goederen bezitten een hau, ook personen en het woud hebben
een spirituele kwaliteit. Zoals de hau van een goed verplicht om de "vruchten"
van dat goed te retourneren, zo verplichten ook de vruchten die door het woud
en door personen worden verschaft, tot teruggave. Deze teruggave neemt vaak
de vorm van een offerritueel aan, verricht door een priester. Als wederkerigheidsprincipe beheerst de hau daarom tevens - aldus Sahlins - de vruchtbaarheid.
Ook de kritiek van Weiner 17 mag niet onvermeld blijven. Deze antropologe
verrichtte zelf - op basis van de studies van Malinowski en Mauss - veldwerk bij
de Trobrianders en kwam tot de conclusie dat niet wederkerigheid de kern van
de giftransacties is, maar veeleer het verlangen en de strategie om bepaalde voor het prestige van de stam belangrijke goederen - in eigen bezit te houden en
aan het circulatieproces te onttrekken. Zij schrijft:
"At issue is not how one gift elicits a return, but rather which possessions
the members of a group are able to keep through generations, even if they
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must loan them for a time to others".18
Dat blijken die goederen te zijn die voor de familie, clan of stam een historische, genealogische, kosmische, dus symbolische waarde vertegenwoordigen.
Deze goederen bepalen - aldus Weiner - de identiteit van de groep, zij brengen
de macht en het prestige van de groep tot uitdrukking en worden daarom onvervreemdbaar geacht. Weiner trekt een vergelijking met de onvervreemdbare
goederen in de geschiedenis van de westerse samenleving. Land, (kroonjuwelen, kunstvoorwerpen, (kronings)mantels dragen bij aan politieke en economische macht. Het bezit van deze goederen markeert bovendien een hiërarchisch
verschil met andere families of groepen. Ter handhaving van de rijkdom, de status en het prestige worden de goederen van generatie op generatie overgedragen. Er wordt nauwlettend op toegezien dat deze voorwerpen niet verloren
gaan en niet in handen van anderen, vreemden of vijanden terecht komen.
Wederkerigheid wordt - in de theorie van Weiner - pas noodzakelijk wanneer het verlangen om prestigieuze goederen te behouden in conflict komt met
de noodzaak om uit levensbehoud goederen met andere clans of stammen uit te
wisselen. Wanneer de nood erg hoog wordt ziet de stam zich gedwongen om
zelfs de onvervreemdbare goederen in circulatie te brengen. In dat geval zal alles in het werk worden gesteld om de goederen - desnoods in de volgende generatie - terug te krijgen. De hau is dan het mechanisme dat de terugkeer moet veilig stellen.
Weiners opvatting is daarom opmerkelijk omdat zij - anders dan Durkheim
en Mauss - wederkerigheid als structuurbeginsel relativeert. Toch kan men zich
afvragen of dat terecht is. In het wederkerigheidsconcept zoals tot nog toe in dit
onderzoek is ontwikkeld, wordt wederkerigheid pas mogelijk geacht vanaf het
moment dat een taal, regels en een gemeenschappelijke symbolische orde ontstaan. De onvervreemdbare goederen van een gemeenschap zoals een clan of
stam behoren bij uitstek tot deze symbolische orde en zijn als zodanig de mogelijkheidsvoorwaarde voor wederkerige verhoudingen binnen de eigen groep.
Uiteraard heeft het bezit van deze onvervreemdbare goederen daardoor een onderscheidend en anderen uitsluitend effect. Maar dit effect wordt opgeheven zodra in en door contacten met een andere groep het noodzakelijk en mogelijk
wordt de wederkerige betrekkingen uit te breiden. Dat gebeurt zodra zich tussen beide groepen een gemeenschappelijk betekenissysteem, een gemeenschappelijke symbolische orde heeft ontwikkeld, als de voorwaarde voor herkenning, erkenning en dus voor wederkerigheid tussen voorheen vreemde of zelfs
vijandige groepen. Het is juist dit proces van een zich - door middel van weder-
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kerigheid - uitbreidend communicatienetwerk dat Mauss voor ogen stond waar
hij schreef:
"Pour commencer, il fallut d'abord savoir poser les lances. C'est alors
qu'on a réussi à échanger les biens et les personnes, non plus seulement de
clans à clans, mais de tribus à tribus, et de nations à nations et - surtout d'individus à individus. C'est seulement ensuite que les gens ont su se créer,
se satisfaire mutuellement des intérêts, et enfin, les défendre sans avoir a recourir aux armes. C'est ainsi que le clan, la tribu,les peuples ont su -et c'est
ainsi que demain, dans notre monde dit civilisé, les classes et les nations et
aussi les individus, doivent savoir - s'opposer sans se massacrer et se donner
sans se sacrificier les uns aux autres. C'est là un des secrets permanents de
leur sagesse et de leur solidarité. "19
Het proces waarop Mauss hier doelt, wordt bij Durkheim omschreven als
de ontwikkeling van mechanische naar organische solidariteit als gevolg van
toenemende arbeidsdeling. Elias20 spreekt in dit verband van een civilisatieproces als gevolg van toenemende interdependentie. En bij De Swaan 21 kunnen we
lezen welke rol eigendom en onvervreemdbare goederen in dit proces van toenemende interdependentie spelen. Wanneer tussen degenen die veel bezitten en
degenen die weinig bezitten geen gestructureerde interdependentie - dat wil
zeggen een bepaalde mate van wederkerigheid - bestaat, kunnen zij - aldus De
Swaan - elkaar negeren, overvallen en plunderen.
"Maar zodra mensen zich in eenzelfde gemeenschappelijk gebied vestigen
en daar bestaansmiddelen vinden en voorraden opbouwen, ontwikkelen
ze wederzijdse afhankelijkheden, die bij ongelijke bestaanskansen weliswaar asymmetrisch, maar daarom niet minder sterk worden. "n
Het bezit van onvervreemdbare en prestigieuze goederen sluit wederkerigheid niet uit, noch ontneemt het aan wederkerigheid haar primordiale karakter, zoals Weiner beweert. Ongelijke eigendomsverhoudingen en sociale ongelijkheid verhinderen op zich geen wederkerigheid. Wel zal de asymmetrische
wederkerigheid die daarvan het gevolg is, slechts onder bepaalde condities
duurzaam zijn. In het volgende hoofdstuk wordt dit thema uitgebreid hernomen.
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3

HET PRINCIPE VAN DE WEDERKERIGHEID

Voor Lévi-Strauss is Essai sur Ie don het grote geschenk dat Mauss aan de sociale
wetenschappen heeft gegeven, maar waarvan hij zelf de vergaande implicaties
niet heeft doorzien, "comme Moïse, conduisant son peuple jusqu'à une terre promise dont il ne contemplerait jamais la splendeur. "^
Mauss' studie van de gift als een totaal sociaal feit waarin sociale, psychologische, religieuze, juridische en economische noties tegelijkertijd tot uitdrukking
komen, demonstreert volgens Lévi-Strauss op briljante wijze dat elk sociaal fenomeen een integraal onderdeel uitmaakt van het sociale geheel.
Omdat Mauss de psychologie betrok in zijn verklaring van sociale feiten,
verdiepte hij het onderzoek naar de elementaire structuren van de sociale orde.
Met het concept van de hau gaf Mauss de sleutel naar het onbewuste deel van
die structuren. Maar Mauss had - aldus Levi- Strauss - nog één stap verder moeten gaan. Want de fundamentele structuur van de sociale orde is niet de drievoudige verplichting om te geven, te ontvangen en terug te geven, maar die van de
wederkerigheid. De sociale structuur van wederkerigheid zou op haar beurt
een uitdrukking zijn van de structuur van de geest. Alvorens deze beweringen
toe te lichten, laat Lévi-Strauss aan de hand van een ogenschijnlijk eenvoudig en beroemd geworden - voorbeeld zien dat wederkerigheid ook in onze tijd onverminderd van kracht is als structuurbeginsel van het sociale verkeer, zij het
niet meer op dezelfde totale wijze als die welke Mauss beschreef.
In zijn invloedrijke werk Les Structures élémentaires de la parenté2* beschrijft
Lévi-Strauss in het hoofdstuk Le principe de réciprocité een situatie in de goedkope restaurants van de Franse Midi. Een tafel voor één persoon is daar een uitzondering. Mensen die alleen zijn, worden geacht met een onbekende een tafel
te delen. N u is het zo, schrijft Lévi-Strauss, dat in onze maatschappij gewoonlijk geen contact wordt gezocht met onbekenden. De gasten die tegenover elkaar komen te zitten, bevinden zich daardoor in een sociaal ongemakkelijke situatie. Een situatie waarvoor bovendien geen regels voorhanden zijn, waarschijnlijk omdat het om een tijdelijke situatie gaat. Des te instructiever is zo'n
situatie voor de "oervormen" van het sociale handelen. Hoe gaan vreemden
met elkaar om wanneer zij gedwongen worden een korte tijd samen te leven?
De twee personen aan de tafel voelen zich alleen en tesamen tegelijkertijd.
De gemeenschappelijke maaltijd suggereert nu eenmaal een zekere intimiteit.
Het handhaven van distantie - ook al gebeurt dat zonder enig dédain - wordt als
haast onmogelijk ervaren. Beide partijen hopen dat de ander als eerste een geste
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zal maken en het contact zal openen. In deze situatie is - aldus Levi Strauss - het
aanbieden van een glas wijn (uit de fles die in deze restaurants gratis bij de maaltijd wordt geserveerd) de oplossing. Zo'n aanbod getuigt van welwillendheid en
vermindert de wederzijdse onzekerheid.
Het aanbod brengt een onomkeerbare verandering in de situatie teweeg.
Deze wordt er óf een van hartelijkheid óf een van vijandigheid, maar houdt in
ieder geval op er een van onverschilligheid te zijn. Want het aanbod van de één
provoceert de ander tot een reactie. De laatste heeft daarbij slechts twee mogelijkheden: afwijzen of accepteren. Een afwijzende reactie wordt als onbeleefd
ervaren. Acceptatie daarentegen dwingt de ander er toe op zijn beurt een glas
wijn te offreren. In dat geval wordt de tegenstelling tussen beide partijen opgeheven en komen een band, een contact en een conversatie tot stand. Vanaf dat
moment ligt de nieuwe situatie open. Misschien biedt de ander maar een miniem gevuld glas aan. Misschien probeert hij de ander te overtroeven en bestelt
hij een hele fles. Hoe zal de eerste daarop reageren? Zal hij op zijn beurt weer
een andere fles of een betere kwaliteit bestellen en aldus de spiraal van geven,
ontvangen en teruggeven in werking stellen? Hoe dan ook, volgens
Lévi-Strauss biedt deze futiel lijkende gebeurtenis - als een totaal sociaal feit onuitputtelijk sociologisch materiaal.
Lévi-Strauss gebruikt de casus van uitwisseling van goedkope wijn tussen
Franse boeren als een variant van het fundamentele uitwisselingsdrama dat aan
onze cultuur ten grondslag ligt: de uitwisseling van vrouwen. Vrouwen zijn het
kostbaarste geschenk dat gegeven kan worden omdat hun vruchtbaarheid de
verst-strekkende sociale gevolgen genereert. Het verband tussen beide ruilverhoudingen is misschien niet direct voor de hand liggend, zo schrijft Lévi-Strauss, maar
"nous croyons cependant que toutes deux constituent des phénomènes du
même type, qu'elles sont éléments d'un même complexe culturel, ou plus
exactement du complexe fondamental de la culture. '^
Dit fundamentele complex van onze cultuur is de transformerende kracht
van het wederkerigheidsprincipe. Zoals de gift van wijn partijen in partners
transformeert, zo heeft - op een veel fundamenteler niveau - de uitwisseling van
vrouwen vijandschap in verwantschap, vrees in vriendschap, oorlog in vrede,
natuur in cultuur getransformeerd.
Dat in de door Mauss beschreven geschenkrituelen behalve goederen ook
vrouwen werden uitgewisseld, hoeft daarom volgens Lévi-Strauss geen verbazing te wekken. Juist de uitwisseling van vrouwen maakt van het geschenkritueel een totaal sociaal feit. Wanneer vrouwen ten geschenke worden gegeven aan
25

Lévi-Strauss (1947) 1967:71

67

Het principe van de wederkerigheid

een andere stam en zij daarbinnen huwen, ontstaat er immers bloed- en aanverwantschap tussen de stammen. Er is daarom geen geschenk dat zo'n stabiliserend en integrerend effect heeft op de relaties tussen stammen als het schenken
van vrouwen. Wanneer de biologische eenheid van de bloedverwantschap
wordt doorbroken doordat er buiten de biologische eenheid verwantschapsbetrekkingen worden aangegaan, stijgen de overlevingskansen van de groep en
ontstaan er sociale relaties met andere groepen. Het incestverbod is daarom
functioneel voor het - primaire - exogamiegebod. Incestverbod en exogamiegebod transformeren natuur in cultuur en zijn daarom de meest fundamentele want primordiale - wederkerigheidsregels.
Lévi-Strauss volgt hier in grote lijnen de verklaring van Tylor (1889) die beweerde dat primitieve stammen als eenheid niet konden overleven. Tegenover
vijandige groepen zouden zij op zich zelf niet voldoende weerbaar zijn, noch
zouden zij over voldoende middelen van bestaan beschikken. Daarom waren
zij wel gedwongen met andere stammen vriendschappelijke relaties aan te gaan.
Deze relaties kwamen tot stand door huwelijken buiten de eigen stam. In de
veel geciteerde woorden van Tylor:
"Again and again in the world's history, savage trihes must have had
plainly hef ore their minds the simple practical alternative between marrying-out and being killed -out. "26
Lévi-Strauss vat het incestverbod en het exogamiegebod niet zozeer op als
het verbod om met bepaalde verwanten te huwen, noch om met bepaalde verwanten sexueel verkeer te hebben, maar als het gebod om dochters of zusters
aan anderen weg te geven. Wanneer een vader of een broer zijn dochter of zus
ten geschenke geeft aan een andere man, verkrijgt hij het recht om op zijn beurt
zelf een vrouw van een andere man te ontvangen. De heftige reacties van een samenleving op incest worden in deze visie begrijpelijk. Incest tast de vitaliteit
van een cultuur aan en beperkt de beschikbaarheid van vrouwen. Wanneer een
vader of een broer zijn dochter, resp. zuster voor zichzelf houdt, verminderen
zij de mogelijkheid van andere mannen om een vrouw te krijgen. Incest onttrekt vrouwen aan het circulatiesysteem van sociale relaties en transacties. Exogamie daarentegen vestigt betrekkingen tussen families en sociale groepen en
integreert hen in grotere sociale gehelen.
Het huwelijk heeft deze archaïsche functie langdurig behouden. Door de
eeuwen heen werden mét de vrouw eigendommen overgedragen, zakelijke
transacties gesloten, vermogens vergroot of zekergesteld, oorlogen voorkomen
of beëindigd. Het huwelijksritueel was ook in onze eigen, pre-industriële geschiedenis een totaal sociaal feit, in die zin dat de uitwisseling van vrouwen een
26
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netwerk van wederkerige relaties tot gevolg had waarin rechten, plichten, goederen, vermogens, bloed- en aanverwanten circuleerden. 27 Het huwelijk- en
verwantschapssysteem wordt daarom door Lévi-Strauss als een communicatiesysteem gekwalificeerd, met vrouwen als de belangrijkste communicatiemiddelen.2»
N u nog zijn residuen aanwezig van de oerfuncties van het huwelijk. Aan de
arm van hun vader gaan dochters naar het huwelijksaltaar alwaar zij aan hun
echtgenoot ten geschenke worden gegeven (giving the bride away). In populaire
televisiesoaps als Dallas, Dynasty, The Bold and the Beautiful worden huwelijken
gesloten met het oog op het samenvoegen van vermogens. De geschiedenis van
het huwelijksvermogensrecht kan mede worden gelezen als de geschiedenis van
vermogensverschuivingen tussen families. Het huwelijk betekent nog steeds
een statusverandering voor de huwende personen. En ook nu nog is het huwelijk een middel dat communicatie tot stand brengt tussen voorheen aan elkaar
onbekende families en sociale groepen. Maar als een totaal sociaal feit heeft het
huwelijk aan betekenis ingeboet. Goederen gaan via de anonieme markt van
hand tot hand, wederkerige betrekkingen zijn wederzijdse marktovereenkomsten geworden. Personen zijn niet meer gevangen in sociale netwerken waarin
iedereen aan iedereen verschuldigd is. De dwingende kracht van het giftsysteem
is echter nog levendig aanwezig in de dagelijkse praktijk van het geven en ontvangen van geschenken. 29 De volgende analyse van het hedendaagse giftritueel
maakt duidelijk dat verschillende elementen van het archaïsche systeem van de
gift nog hoogst actueel zijn.
Excursie: de actualiteit van het giftritueel
De volgende dialoog is dagelijks te horen wanneer een geschenk wordt overhandigd. "Dank je wel. Dat had je nou echt niet moeten doen. Ik heb het niet
verdiend." zegt de ontvanger. -"Wel nee", zegt de gever, "het stelt helemaal
niets voor. Het is maar een kleinigheidje. Het gaat om de geste."
Achter deze clichématige woorden gaan de paradoxen van de wederkerigheid schuil. Wat meteen opvalt in deze dialoog is de ontkenning van wederkerigheid, de eerste paradox. De ontvanger ontkent dat hem of haar iets is verschuldigd en suggereert dat het geschenk onverwacht en onverdiend is. Toch is
dat niet het geval. Onverwachte geschenken - dat wil zeggen geschenken waar-
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aan geen contacten of binding vooraf gaan - worden vaak als onaangenaam of
zelfs als onbeleefd ervaren. De reactie is er dan niet een van vreugde, maar van
argwaan: "Wat zou hij van me moeten ?"
De gever op zijn of haar beurt ontkent de waarde van het geschenk: "Het is
helemaal niets". Met andere woorden: "Het verplicht jou tot niets." Ondertussen weten beiden beter. Het geschenk wordt gegeven en ontvangen in een bestaande relatie waarin geschenken, attenties en gestes - als materiële of immateriële uitdrukking van de relatie - impliciet worden verwacht. Het uitbijven van
geschenken kan als een geringe waardering van de relatie worden gezien of als
onverschilligheid jegens de ander. Beiden weten bovendien dat het geschenk
wél wat voorstelt. Het is meestal met zorg uitgezocht, afgestemd op de persoon
van de ontvanger en waarschijnlijk van minstens gelijke waarde als het geschenk dat de gever indertijd zelf ontving.
Is er dan sprake van een hypocriete en leugenachtige dialoog ? Volgens Godbout - die in L'esprit du doni0 de betekenis van de gift in de moderne samenleving onderzoekt - in het geheel niet. De mensen weten precies wat zij doen en
waarom zij juist deze woorden uitspreken. En zij hebben er volgens Godbout
goede redenen voor. Indien expliciet zou worden verwoord dat het geschenk
het nakomen van een verplichting is, en zelf op zijn beurt weer tot een ander geschenk verplicht, verliest de handeling de schijn van vrijwilligheid. Het expliciteren van de plicht tot wederkerigheid zou de uitwisseling het karakter van een
contract geven. De vriendschappelijke en réciproque verhouding zou worden
omgezet in een zakelijke en mutuele verhouding. Dat willen gever én ontvanger juist voorkomen. Bij de gift gaat het immers allereerst om een persoonlijke
verhouding, niet om een zakelijke. De gift brengt de waardering voor de persoon die wordt begiftigd tot uiting. De waarde van de persoon en van de relatie,
niet die van het geschenk staat voorop. In een contractuele verhouding ligt dat
andersom. Daarin gaat het om de waarde van het goed, niet om de waarde van
de betrokken personen. Wanneer contractanten in het kader van hun zakelijke
transacties hun waardering voor de ander tot uitdrukking willen brengen, dan
doen zij dat door middel van een relatiegeschenk, dat in de zakelijke verhouding een persoonlijk element brengt. Niet zelden wordt vervolgens het relatiegeschenk als verplichtender ervaren dan het contract. 31
De paradox van de vrijwilligheid van de verplichtende gift dient ook een ander doel. Door - tegen beter weten in - de vrijwilligheid van de gift te benadrukken, betuigen partijen elkaar hun respect. Een afgedwongen gift is immers geen
gift waaruit respect voor de ontvanger spreekt. Dezelfde vrijheid maakt het
30
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overigens ook mogelijk om verlies van respect, en verlies van vertrouwen en
vriendschap tot uitdrukking te brengen. Wanneer partijen niet teruggeven, te
laat teruggeven of iets teruggeven dat in geen verhouding staat tot het geschenk
dat werd ontvangen, verklaren zij impliciet dat de relatie niet meer, of niet
meer in dezelfde mate, op prijs wordt gesteld. O o k hier wordt het verschil met
een contractuele verhouding duidelijk. Daarin bestaat - op straffe van wanprestatie - geen vrijheid om niets, om te laat of om minder terug te geven.
De onzekerheid of je wat terugkrijgt en de onbepaaldheid van wat je terugkrijgt, maken de giftverhouding tot een vertrouwensverhouding. Naarmate
partijen elkaar - binnen hun verplichtende relatie - een grotere vrijheid toestaan, wordt hun relatie in dezelfde mate versterkt en neemt het vertrouwen
toe dat over en weer gegeven en teruggegeven zal worden. De vrijheid staat in
dienst van de gebondenheid: de tweede paradox van de gift.
Gift en contract verplichten beide. In het eerste geval gaat het om personen,
in het tweede geval om een zaak. Waar het contract expliciet - en inhoudelijk zo
scherp mogelijk bepaald - rechten en plichten vastlegt, daar zwijgt de gift over
de rechten en plichten die van de gift oorzaak en gevolg zijn.
"Le code est nécessaire pour que le bien qui circule signifie le lien. Mais il ne
doit pas être explicité", schrijft Godbout. "Car le fait même de l'expliciter
signifie que le message n'est pas compris ! Trouver un language explicite
pour le don est contradictoire. "32
De onderschikking van het goed aan de betrokken persoon, is een wezenskenmerk van reciprociteit. In die zin kan de gift als het prototype van wederkerigheid worden opgevat. Wederkerigheid is - zoals we in Hoofdstuk I zagen primair een psychologische verhoudingswijze. Het individu kan alleen in relatie tot anderen bestaan en alleen aan anderen zijn identiteit ontlenen. De gift in welke vorm dan ook - is het middel om de wederkerige bestaanswijze te bevestigen, te versterken, te moduleren of te manipuleren.
Wederkerigheid mag dan wezenlijk een bestaanswijze zijn, zij wordt pas
zichtbaar wanneer zij wordt geuit en geobjectiveerd in de uitwisseling van
woorden, gebaren, attenties of giften. Tussen persoon en zaak bestaat dus een
noodzakelijke band. Deze band verklaart waarom geschenken dierbaar kunnen
zijn. "Ik ben erg aan dat voorwerp gehecht omdat ik dat van die ene persoon
heb gekregen" of: "Bij een brand zou ik dat voorwerp als eerste aan de vlammen ontrukken, omdat ik het van mijn overleden vader, moeder of grootouders heb gekregen". In de zaak zelf wordt kennelijk een persoon gerepresenteerd. Het ding is als het ware door de gever "bezield" en krijgt het karakter van
een fetish.
32
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Hetzelfde geldt voor immateriële geschenken. Wie aandacht, hulp en steun
ontvangt, voelt zich verplicht om op zijn of haar beurt aandacht, hulp en steun
te verschaffen. Het niet nakomen van deze morele verplichting roept althans
gevoelens van schuld en schaamte op. Opnieuw gaat het daarbij niet om wat als
aandacht en steun werd gegeven, maar om de persoon die deze aandacht gaf.
De gift en de gever zijn niet van elkaar te scheiden. In die zin zijn giften volgens Gregory 33 "onvervreemdbare" goederen. Het geschenk keert in de vorm
van een tegengeschenk naar de gever terug. Anders dan bij vervreemdbare goederen die in eigendom kunnen worden overgedragen, behoudt de gever zijn
"rechten" op het goed. Dat specifieke kenmerk van de gift verklaart, aldus Gregory, waarom de ontvanger de plicht tot teruggeven als zo dwingend ervaart.
De gift blijft "eigendom" van de gever: de derde paradox.
Uit deze korte analyse van het paradoxale karakter van de gift blijkt: (a) dat
het verplichtende karakter van de gift door gever en ontvanger ontkend behoort te worden. Explicatie dreigt hun persoonlijke betrekking tot een zakelijke te maken; (b) dat in het hart van het verplichtende systeem van geven, ontvangen en teruggeven vrijheid ligt besloten. Omdat de persoon prevaleert in de
giftrelatie, is alleen een in vrijheid gegeven geschenk respectvol; (c) dat het geschenk ondergeschikt is aan de persoonlijke betrekking; "le lien est plus important que le bien", schrijft Godbout; (d) dat tussen de gever en zijn gift een zodanig nauwe band bestaat dat in de gift de gever zichzelf meegeeft. Omdat het Zelf
niet vervreemdbaar is, keert de gift in de vorm van een tegengift weder; (e) dat
de gift bij uitstek een middel tot sociale cohesie is, omdat tussen gever en ontvanger een verplichtende band ontstaat. De gift-theorie van Mauss en
Lévi-Strauss bewijst tot de dag van vandaag haar waarde.
We keren terug naar Lévi-Strauss en diens opvatting van wederkerigheid als
een structuur van de geest.
3.1

Wederkerigheid als mentale structuur

Het incestverbod, het exogamiegebod, de uitwisseling van vrouwen in huwelijksrituelen, het communicatiesysteem van aanverwantschap met zijn circulair
patroon van rechten, plichten, aanspraken en gehoudenheid vormen tesamen
een totaal sociaal feit, waarvan de - onbewuste - structuur volgens Lévi-Strauss
wordt bepaald door wederkerigheidsregels. Lévi-Strauss trekt hier een vergelijking met de taal. O o k de taal komt voort uit de behoefte aan communicatie en
wordt gestructureerd door de wetten van de grammatica die de relaties tussen
de woorden bepalen. De sprekers hoeven zich echter van deze wetten niet be-
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wust te zijn om toch te kunnen communiceren. Zo ook ligt aan de uitwisseling
van vrouwen en goederen een structuur van wederkerigheid ten grondslag
waarvan de uitwisselende partijen zich niet bewust zijn. Toch structureren de
wederkerigheidsregels het denken en handelen van de uitwisselende partijen.
Deze wederkerigheidsrege/s verwijzen volgens Lévi-Strauss naar de wederkerigheidsstructuur van de geest. De structuur van de geest verklaart dus volgens Lévi-Strauss in laatste instantie de structuur van de sociale feiten.34 Met
deze visie keert Lévi-Strauss zich radicaal tegen Durkheim, die meende dat aan
het individu en aan de individuele psyche sociale feiten voorafgaan, waaraan het
individu zich niet kan onttrekken en die het denken, voelen en handelen van
het individu bepalen. Het individu is in Durkheims visie veeleer het produkt
van een samenleving, dan de auteur ervan.
Lévi-Strauss onderscheidt drie mentale structuren. De eerste is die van "het
vereiste van de Regel als Regel". De wereld zou als een ondoorgrondelijke chaos
aan mensen verschijnen wanneer zij hun omgeving niet zouden ordenen. Dat
geldt zowel voor de fysieke als sociale omgeving. Regelloosheid is psychisch
onverdraaglijk en sociaal onleefbaar. Daarom ontwerpen mensen regels als referentie- en oriëntatiepunten. De tweede mentale structuur is die van de wederkerigheid, opgevat "comme la forme la plus immédiate sous laquelle puisse être
intégrée l'opposition de moi et d'autrui. '^3
Wederkerigheid is de enig mogelijke algemene wijze waarop mensen vreedzaam met elkaar kunnen samenleven. De derde mentale structuur is "het synthetisch karakter van de Gift", waardoor personen in partners veranderen.
Deze derde structuur is eigenlijk een afgeleide van de tweede en betreft eerder
de sociale gevolgen van de structuur van de geest dan de geest zelf.
De wederkerigheidsstructuur van de geest ordent het denken, handelen en
communiceren van mensen. Mensen worden geconfronteerd met tweedelingen
zoals die tussen hemel en aarde, hoog en laag, licht en donker, hard en zacht,
mannelijk en vrouwelijk, rationeel en emotioneel, ik en de ander, wij en zij.
Deze binaire opposities kunnen alleen tot een eenheid worden gebracht door
een denkstructuur die de tegenstellingen onderscheidt en tegelijkertijd met elkaar verbindt. Deze omschrijving van wederkerigheid bij Lévi-Strauss komt
overeen met die bij Lacan, zoals in het eerste hoofdstuk van dit boek weergege-
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ven. Wederkerigheid is de gelijktijdige erkenning én opheffing van tegenstellingen.
De wederkerigheidstructuur van de geest kan volgens Lévi-Strauss worden
aangetoond aan de hand van de denkstructuren van het kind. Anders dan bij
volwassenen heeft de geest van het kind nog weinig sociale invloeden ondergaan van de omgeving waartoe het behoort. Daarom - zo veronderstelt
Lévi-Strauss - hebben de denkstructuren van het jonge kind nog een universeel
karakter. Zich baserend op het werk van onder meer Piaget36 stelt Lévi-Strauss
dat het kind het liefst alles wat hem interesseert voor zichzelf alleen heeft. Wanneer anderen meer hebben dan hij, is dat een bron van woede en verdriet. Het
kind kan de anderen slechts als vijanden zien die hem in zijn bezitsdrang in de
weg zitten. Vanaf het vijfde jaar komt het kind tot een oplossing in dit conflict
tussen geldingsdrang en erkenningsdwang. Wanneer niet alles van hem kan
zijn, dan moet er in gelijke porties worden verdeeld. Aldus ontdekt het kind dat
"gelijkheid de kleinste gemene deler is van tegenstrijdige wensen en angsten"?7
Het kind leert zijn b e u n af te wachten en te delen.
Dit leerproces is mogelijk omdat het verlangen om iets te bezitten niet een
instinctief verlangen is - met uitzondering van het verlangen naar de eerste levensbehoeften - noch gebaseerd is op een objectieve relatie tussen het verlangende subject en het begeerde object. Wat een object begerenswaardig maakt is
zijn relatie tot een ander subject. Een aanvankelijk neutraal object kan plotseling van essentiële waarde lijken zodra een ander naar dat object verlangt. Zou
de ander het object krijgen, dan staat het niet meer tot je beschikking op het
moment dat je het zelf nodig hebt. Het verlangen om te bezitten komt dus
voort uit identificatie met een ander en uit de behoefte aan veiligheid. Het kind
leert dat het zijn verlangen naar veiligheid het beste kan vervullen door zich
met de ander te verhouden, dat wil zeggen: te delen, of - zoals Godbout het formuleert - "perdre pour gagner" ?% Alleen dan zal ook aan hem worden uitgedeeld
overeenkomstig het beginsel van de wederkerigheid. Vijandschap, afgunst, jaloezie en angst worden door het wederkerige handelen opgeheven. Dit effect
van wederkerigheid is volgens Lévi-Strauss slechts mogelijk wanneer de geest
zelf deze wederkerigheidsoperatie kan uitvoeren.
Is deze uiteindelijke verklaring van de wederkerigheidsstructuur van de geest
vanuit de psychologische ontwikkeling van het jonge kind niet wat teleurstel-

36
37
38

74

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

De gifl als prototype van wederkerigheid

lend? En verschilt zij wezenlijk van de verklaringen die Piaget en Kohlberg geven van de cognitieve wederkerigheidsstructuur van de geest? Is de cognitieve
structuur van de geest voldoende om daarop de sociale structuur van wederkerigheid te baseren? Harris overdrijft misschien waar hij misprijzend concludeert "Let it suffice to say that there is no better example of the futility of psychological reductionism. ' , 9
Helemaal ongelijk heeft hi; echter met. Durkheim, Mauss en vooral
Lévi-Strauss hebben als weinig anderen gezocht naar verklaringen van sociale
wederkerigheid, maar de psychologische verklaring die Lévi-Strauss aanvoert
als ultieme fundering van sociale wederkerigheid is inderdaad niet erg overtuigend. Bezit de geest deze structuur uit zichzelf? Of wordt deze structuur gevormd door interacties in de eerste kinderjaren, zoals bijvoorbeeld door Winnicott en Benjamin beschreven? Staat de ontwikkeling van de geest los van sociale
feiten? En is de structuur van de geest louter cognitief? Hebben emoties, angsten, behoeften en driften geen invloed op de mentale structuren?
Bovendien rijst de vraag wat Lévi-Strauss eigenlijk verstaat onder "de geest"
wanneer hij over de structuren van de geest spreekt. 40 Is er een geest die vervolgens gestructureerd wordt door regels? Of ontstaat de geest pas door die regels?
Dat wil zeggen op het moment dat de instincten en driften worden beteugeld
en de mens een verhoudingswijze tot de ander en zijn omgeving zoekt?
Ontstaat de geest pas wanneer de stap van natuur naar cultuur wordt gemaakt
en van een dierlijk bestaan naar een menselijk bestaan wordt overgegaan?
Wanneer het ontstaan van de geest wordt gelokaliseerd op het grensvlak tussen natuur en cultuur, dan is wederkerigheid niet alleen een structuur van de
geest, maar identiek aan de geest. Want de grens van de natuur kan alleen worden overschreden wanneer - zoals Mead beweert - de mens in staat raakt een reflexieve verhouding tot zijn instincten te ontwikkelen. Pas op dat moment
dringt tot hem door dat een teugelloze driftbevrediging zijn overlevingskansen
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vermindert. De geest ontstaat zodra reflectie mogelijk is over de eigen ervaringen. Het Ik treedt dan uit zijn instincten-universum en komt in contact met het
niet-Ik: zijn omgeving waartoe het zich moet leren te verhouden. In navolging
van Mead kunnen we hier opeenvolgende stadia onderscheiden waarin het Ik
zich in eerste instantie tot het Mij (het sociale zelf) verhoudt, in tweede instantie tot de nabije ander en de eigen sociale groep en tenslotte tot de wereld in het
algemeen.
Wanneer het leven niet meer wordt geleid door instincten, maar door een
verhoudingswijze tot anderen, ontstaat de behoefte aan regels. Regels die als
derde bemiddelende instantie wederkerigheid tussen A en B mogelijk maken.
Via de regels - het begin van een gemeenschappelijke symbolische orde - kan het
andere als het eigene wederkeren. D o o r zich aan de symbolische Ander te onderwerpen, hoopt men te ontsnappen aan de reële anderen: vreemdelingen en
vijanden die het bestaan bedreigen, schrijft Godbout. 4 1
Welke regels worden ingesteld is minder van belang dan het feit dat er regels
worden ingesteld. Want in en door het ontstaan van regels en dus in en door het
ontstaan van wederkerigheid, ontstaat de geest. Vandaar misschien dat
Lévi-Strauss spreekt van het vereiste van "de Regel als Regel" als een van de drie
mentale structuren.
Sociale wederkerigheid wordt in deze opvatting dus niet - zoals door
Lévi-Strauss - in laatste instantie verklaard uit de structuur van de geest die zich
in uitwisseling uitdrukt, maar uit het ontstaan van de geest. De geest wordt
daarbij opgevat als een verhoudingswijze die per definitie een wederkerige,
want reflexieve is. De ontwikkeling van de geest verloopt vervolgens via de
door Piaget en Kohlberg beschreven stadia waarin transformaties van de wederkerigheid als cognitieve en morele capaciteit optreden.
In een verklaring van sociale wederkerigheid als verhoudingswijze van de
geest - een verklaring die nog het dichtst in de buurt van Mead komt - spelen het
exogamiegebod en incestverbod een minder prominente rol dan bij
Lévi-Strauss het geval is. Het is immers maar de vraag of het exogamiegebod de
overgang van natuur naar cultuur markeert. Aan het exogamiegebod en het incestverbod gaat immers de beteugeling van de instincten en driften vooraf. De
opvatting van Freud dat cultuur is gebouwd op de loochening van instincten
lijkt wat dat betreft een betere verklaring van sociale wederkerigheid te zijn dan
de uiteindelijke verklaring van Lévi-Strauss.
De geest als verhoudingswijze tot de omgeving, verklaart tevens waarom de
gift als het archaïsche prototype van sociale wederkerigheid geldt. Dat wat
mensen bij hun geboorte aantreffen wordt in primitieve samenlevingen als ge41
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geven beschouwd, als zaken die "van elders" komen. De wereld, de natuur, de
regels en de symbolische orde zijn niet door de levenden aan elkaar gegeven,
maar door de voorouders of door de goden. Mensen worden niet als gever geboren, maar als ontvanger, dus als begiftigde en begunstigde, maar daardoor ook
als schuldenaar. De eerste wederkerigheidsverhouding is een verticale. Deze
verticale verhouding is ongelijk en hiërarchisch van aard, want hoe zouden de
ontvangers ooit kunnen teruggeven wat zij met het leven hebben ontvangen?
Zij kunnen doorgeven maar niet teruggeven, tenzij als een offer. Godbout 4 2
verklaart mede hieruit het verschijnsel van de overdadige gift. Wanneer men geschenken geeft die niet geretourneerd kunnen worden, zet men een horizontale
verhouding om in een verticale. Gelijke partners worden ongelijke partijen. De
agressief-genereuze gever probeert zich de machtspositie van de voorouders aan
te meten. Verticale giftverhoudingen creëren ongelijkheid. Horizontale giftverhoudingen daarentegen maken gelijkheid en allianties mogelijk omdat de geschenken - in de vorm van equivalenten - worden teruggegeven.
Zoals de gift de fundamentele categorie is in de primitieve samenleving, zo is
het "produkt" de fundamentele categorie in moderne maatschappijen. De dingen worden in een onttoverde wereld niet meer als gegeven beschouwd en zijn
niet meer doortrokken van de geest van de oorspronkelijke eigenaar. Tussen
subject en object wordt een strikte scheiding aangebracht. De dingen worden
geproduceerd, tot object gemaakt. De functie van de gift als middel tot sociale
cohesie is mede daardoor sterk veranderd. Wel is de morele betekenis van wederkerigheid - zoals in het eerste hoofdstuk is gebleken - nog steeds gebaseerd
op de idee van de gift.
Tot nog toe heeft dit onderzoek naar wederkerigheid geleerd dat wederkerigheid een psychologische, morele en sociale bestaanswijze is. Als zodanig kan
aan wederkerigheid een ontologisch karakter worden toegekend. Niet voor
mets bespreekt Van Baal43 de algemene kenmerken van wederkerigheid onder
de titel The Human Condition. De meervoudigheid van de bestaanswijze maakt
een analyse van wederkerigheid er niet eenvoudiger op. De psychologische,
morele en sociale dimensies zijn in de geleefde praktijk gedeeltelijk tot elkaar te
herleiden, maar vallen niet volledig samen. Het in deze studie gehanteerde onderscheid in de verschillende dimensies van wederkerigheid is daarom geforceerd en dient primair de conceptuele duidelijkheid. De sociale werking van wederkerigheid kan echter pas worden begrepen wanneer de verschillende dimensies tesamen en in hun onderlinge relatie worden beschouwd. Gebeurt dat niet,
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dan ontstaat een onvolledig beeld van wederkerigheid. Daarvan is bij voorbeeld
sprake in die ruiltheorieën waarin het economische aspect en het welbegrepen
eigenbelang van het wederkerigheidsbeginsel worden benadrukt. 44 Altruïsme
en intergenerationele rechtvaardigheid vallen in deze theorieën buiten het wederkerigheidsbegnp. Toch kunnen zij als uitdrukking van de giftidee wel degelijk onder dat begrip worden gebracht en van daaruit ook beter als verschijnsel
worden verklaard.
Illustratief in dit verband zijn de twee opstellen die Gouldner aan het wederkerigheidsbegrip wijdde. Vooral The Norm of Reciprocity: a Preliminary statement45 geldt wegens zijn gedetailleerde analyse van de wederkerigheidsnorm als
een klassiek opstel. Daarin beschrijft Gouldner wederkerigheid als een "primordiale imperatief", als een "startmechanisme" voor sociale interacties en als
een stabiliserende factor in deze interacties. Ondanks het brede bereik van zijn
betoog, geeft Gouldner uiteindelijk een definitie van wederkerigheid die niet
meer dan mutualiteit omvat.
"In its transcultural form this norm made two interrelated minimal demands: (1) people should help those who help them, and (2) people should
not injure those who have helped them. "
Het nakomen van onbepaalde plichten vanuit de ethiek van de gift, wordt
door Gouldner niet onder het wederkerigheidsbegrip gevat. Mede daarom kan
hij concluderen dat de moraal van wederkerigheid beperkt is:
"clearly, the norm of reciprocity cannot apply with full force in relations
with children, old people, or those who are mentally or physically handicapped, and it is theoretically inferable that other, fundamentally different
kinds of normative orientations will develop in moral codes. I hope to explore these and related problems in subsequent discussions. "
Jaren later komt Gouldner deze belofte na en publiceert hij The Importance
of Something for Nothing.^ Daarin stelt hij dat sociale rechtvaardigheid vereist
dat mensen ook plichten nakomen wanneer daar geen rechten van anderen tegenover staan. Behoeften en noden moeten ook kunnen worden bevredigd
wanneer de gerechtigden geen mogelijkheid hebben om wat terug te doen. Er
zou daarom - aldus Gouldner - een n o r m moeten worden ontwikkeld "that goes
beyond the norm of reciprocity and does not merely give 'titfor tat'. " Gouldner bepleit hier de norm ofbenificence, die overeenkomt met de onbepaalde verplichting die in het vorige hoofdstuk in het kader van de zorgethiek aan de orde
kwam en die de reciprociteitsmodaliteit van wederkerigheid werd genoemd.
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Betoogd werd dat ook de onbepaalde verplichting een uitdrukking van wederkerigheid, ja zelfs de kern van de plichtethiek van de wederkerigheid is.
TYPEN VAN SOCIALE WEDERKERIGHEID
Sahlins47 onderscheidt in primitieve samenlevingen drie vormen van sociale
wederkerigheid: 1. algemene wederkerigheid; 2. gewogen wederkerigheid; 3.
negatieve wederkerigheid.
ad (1) Algemene wederkerigheid komt vooral voor onder nauwe verwanten, vrienden en nabije buren. Er wordt over en weer gepresteerd al naar gelang
de noden en behoeften. Er worden geen rekeningen opgemaakt, althans niet
openlijk. De materiële kant van de transacties is ondergeschikt aan de sociale
bindingen. De verhoudingen worden niet verstoord wanneer tegenprestaties
langdurig uitblijven. Eenrichtingsverkeer wordt gemakkelijk getolereerd.
Algemene wederkerigheid is onbepaald naar tijd, naar voorwerp, naar kwaliteit
en naar kwantiteit: "the expectation of reciprocity is indefinite".^ Algemene wederkerigheid wordt vooral door het verplichtende karakter van giftverhoudingen getypeerd.
ad (2) Gewogen wederkerigheid is minder persoonlijk. De economische en
materiële aspecten van de verhouding overheersen de persoonlijke. Prestaties
en tegenprestaties zijn strikt bepaald naar tijd, voorwerp, kwaliteit en kwantiteit. Éénrichtingsverkeer wordt niet getolereerd. De sociale verhoudingen worden alleen gecontinueerd voorzover de economische verhoudingen voortduren. Gewogen wederkerigheid wordt vooral door zakelijke verhoudingen gekarakteriseerd en kan naar utilisme neigen.
ad (3) Negatieve wederkerigheid staat lijnrecht tegenover algemene wederkerigheid. Het is de meest onpersoonlijke wederkerigheidsvorm. Partijen hebben geen gemeenschappelijke belangen, zij proberen van elkaar te profiteren,
elkaar op te lichten of uit te buiten. Partijen zijn vijanden of vreemden voor elkaar. Als algemene regel geldt dat naarmate de sociale afstand tussen partijen
groter is, hun verhouding meer tendeert naar gewogen en vervolgens negatieve
wederkerigheid. 49 Sahlins benadrukt dat de drie vormen van wederkerigheid
niet uit zichzelf ontstaan, maar afhankelijk zijn van buiten de relaties gelegen
krachten.
In overeenstemming met de typen en modaliteiten van wederkerigheid die
in het vorige hoofdstuk werden onderscheiden, kan de typologie van Sahlins
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ook worden uitgedrukt als een spectrum dat loopt van wederkerigheid als reciprociteit naar wederkerigheid als mutualiteit en vervolgens naar afwezigheid
van wederkerigheid.
Wederkerigheid als reciprociteit werd in het vorige hoofdstuk letterlijk opgevat als het via de ander weder-keren of terugkeren van het eigene. O o k in de gift
en tegengift keert tussen partijen het eigene (namelijk de geest van de gever) via
de ander weder. Reciprociteit is daarom per definitie een kwestie van intersubjectiviteit, die in herkenning en erkenning van de ander tot uitdrukking komt.
Deze intersubjectiviteit maakt in beginsel duurzame en solidaire verhoudingen
mogelijk. Partijen worden partners, zoals Lévi-Strauss zegt. De algemene wederkerigheid in Sahlins' typologie beantwoordt aan de kenmerken van wederkerigheid in de zin van reciprociteit en valt samen met wat in Hoofdstuk I "affectieve wederkerigheid" werd genoemd. Kort samengevat geeft reciprociteit
een duurzame, intersubjectieve verhouding aan waarin over en weer onbepaalde prestaties worden verricht in het vertrouwen dat op termijn zal worden verevend.
Wederkerigheid als mutualiteit -bij Sahlins gewogen wederkerigheid geheten
- is eveneens gebaseerd op een intersubjectieve herkenning en erkenning van de
ander, maar de intersubjectiviteit en erkenning zijn beperkter van aard. De ander wordt slechts in een bepaalde functie of hoedanigheid herkend en erkend.
Mutuele betrekkingen zijn vaak kortstondig. Als zodanig genereert mutualiteit
uit zichzelf geen solidariteit. In de praktijk is het onderscheid tussen reciprociteit en mutualiteit uiteraard niet zo duidelijk. Mutuele verhoudingen kunnen
wederkerige verhoudingen worden. Langdurige zakelijke relaties veranderen
vaak in vriendschapsrelaties, waarbinnen solidariteit en lotsverbondenheid
ontstaan.
O o k het omgekeerde is mogelijk. Omdat men elkaar herkent als dorpsgenoot, medelid van een vereniging of kerkgenootschap, gunt men elkaar een zakelijk voordeel en is men eerder bereid economische transacties aan te gaan met
degenen die men herkent dan met degenen die vreemd zijn. Sociale wederkerigheid omvat dan ook vloeiende verhoudingen tussen reciprociteit en mutualiteit.
Bij deze definities van reciprociteit en mutualiteit vindt Sahlins' "negatieve
wederkerigheid" geen aansluiting. Negatieve wederkerigheid duidt op de afwezigheid van reciprociteit en mutualiteit. In de vijandige betrekkingen die partijen met elkaar onderhouden komt geen erkenning van de ander tot stand. De
geldingsdrang overheerst. Interessant is overigens dat zelfs in vijandelijke be-
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trekkingen herkenning, erkenning en mutualiteit kunnen optreden. Het beroemde voorbeeld is hier de door Axelroth 51 beschreven samenwerking tussen
de frontsoldaten aan weerszijde van de Maginotlinie ten tijde van de Eerste Wereldoorlog.
De fundamentele kracht van wederkerigheid ligt in het feit dat wederkerigheid
een psychologische, morele en sociale bestaanswijze is. Mensen kunnen alleen
overleven door met elkaar in communicatie te treden. Daartoe zullen zij - om
met Mauss te spreken - eerst "hun speer moeten neerleggen". 52 Vanaf dat moment wordt wederkerigheid mogelijk. Maar daarmee is in beginsel ook alles gezegd. Wederkerigheid staat altijd onder druk. Zij kan worden verbroken door
geldingsdrang die niet door erkenningsdwang wordt getemperd (Benjamin),
door "de impulsen van het Ik" (Mead), door de kracht van het onbewuste (Lacan) of door de driften en instincten die het vreedzaam samenleven permanent
bedreigen (Freud). Of het vermogen tot wederkerigheid resulteert in vreedzame verhoudingen, sociale cohesie en solidariteit is niet alleen van deze factoren
afhankelijk. O o k andere factoren spelen een rol. Deze kunnen uiteenlopen van
het welvaartsniveau van een gemeenschap of samenleving, de nabijheid of afstand van anderen, de sociale posities die ten opzichte van elkaar worden ingenomen, de motieven waarmee en de wijzen waarop gegeven, ontvangen en teruggegeven wordt, tot de aanwezigheid van - volgens het wederkerigheidsbeginsel ingerichte - sociale instituties.
Wederkerigheid als morele capaciteit en als overlevingsnorm zegt bovendien nog niets over de manier waarop wordt overleefd. In onze eigen recente
geschiedenis worden gelijkheid en wederkerigheid opgevat als beginselen van
sociale rechtvaardigheid. Alleen tussen sociaal gelijken kan van een evenwichtige wederkerigheid sprake zijn. Wederkerigheid tussen sociaal ongelijken ontaardt in deze visie in uitbuiting.
In pre-moderne maatschappijen daarentegen werd sociale rechtvaardigheid
niet opgevat als een evenwichtsverhouding tussen gelijkheid en wederkerigheid. Wederkerigheid was daarin eerder de norm om ongelijkheid te legitimeren. Mensen namen in de pre-moderne sociale orde een vaste plaats in en maakten een structureel onderdeel uit van een groter geheel. "This is why, zo schrijft
Van Baal53, he who is more, has to give more. "
De wederkerigheidsnorm kwam bij voorbeeld tot uiting in de charitas, in de
verantwoordelijkheid van de leenheer voor zijn vazallen en in de regel dat no-
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blesse oblige. The order of the gift must reflect the social position of giver and recei54

ver.
Sociale wederkerigheid laat in elke historische periode en per cultuur een
breed spectrum aan variaties zien. Deze variatiebreedte verklaart mede waarom
er haast evenveel theoretische benaderingen als vormen van sociale wederkerigheid zijn. Komter 55 brengt enige ordening aan in deze theoretische overdaad
door een globaal onderscheid te maken tussen twee dominante benaderingen.
De eerste noemt zij de "moral cement approach". Wederkerigheid wordt
daarin vooral gezien als een startmechanisme voor sociale interacties en als
mechanisme voor sociale cohesie. In deze benadering ligt de nadruk op de morele betekenis van wederkerigheid voor de sociale orde. Morele verplichtingen,
solidariteit en de wederkerigheidsethiek van de gift voegen de leden van een samenleving vreedzaam aaneen.
In de tweede benadering wordt naast de integrerende kracht van wederkerigheid ook de manipulatieve kracht ervan benadrukt. Door meer te geven dan
de ontvanger kan retourneren, worden afhankelijkheidsrelaties gecreëerd en
machtsverhoudingen geïnstalleerd. Deze schuld- en machtsverhoudingen zijn
een "fertile soil for social and psychological subordination and domination".
In dat geval brengt wederkerigheid geen sociale cohesie tot stand, maar a desequilibrium within or even a disintegration of social relations.^
Langdurig onevenwichtige wederkerigheidsverhoudingen waarin geen sprake meer is van alternerende ongelijkheid en alternerende debiteurs- en crediteursposities, ontaarden in het tegendeel van wederkerigheid: uitbuiting. Door
Barrington Moore omschreven als "any relationship which gives to one or more
participants systematically and continually much greater advantages and benefits
than to others. "^7

5

CONCLUSIE

O o k in dit hoofdstuk bleek dat wederkerigheid een bestaanswijze is en de verhouding van het individu tot zijn omgeving structureert. Het universum van de
instincten kan alleen worden verlaten indien mensen een bepaalde mate van reflexie en daarmee van wederkerigheid vinden. De aanvaarding van een gemeen-
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schappelijke regel is daartoe de eerste voorwaarde. De gift en de verplichtende
keten van prestaties over en weer die uit de gift voortvloeit is het prototype van
de wederkerigheidsverhouding. Partijen wisselen elkaar als crediteur en debiteur af, en juist deze alternerende posities bindt partijen aaneen en creëert sociale cohesie en solidariteit.
Ondanks de structurele en structurerende kracht van het wederkerigheidsbeginsel, is wederkerigheid geen garantie voor sociale cohesie en solidariteit.
Niet alleen is de geldingsdrang een permanente bedreiging voor wederkerige
verhoudingen, het beginsel van de wederkerigheid bevat ook in zichzelf ruimte
voor manipulatie en uitbuiting. Daar komt bij dat het mechanisme van de wederkerigheid niet in een vacuum opereert, maar binnen en tussen sociale instituties. Het gezin, het onderwijs, de arbeidsmarkt, de markteconomie, de overheid en vooral het recht spelen een belangrijke rol in het bevorderen en handhaven van de wederkerigheidsnorm. In hoeverre zijn zrj ingericht overeenkomstig de fundamentele wederkerigheidsnorm of in hoeverre ondermijnen zij
deze? Een vraag als deze is in haar algemeenheid niet te beantwoorden. De
meervoudigheid, de alom-aanwezigheid en de ambivalente aard van wederkerigheid onttrekken het verschijnsel niet alleen aan simpele beschrijvingen en
verklaringen, maar verhinderen tevens dat wederkerigheid als een eenvoudig
recept kan worden voorgeschreven. De inhoud en werking van wederkerigheid
verschillen per sociale sfeer, per sociale groep en per sociale status van de betrokken partijen. In het volgende hoofdstuk wordt daarom een nadere beschrijving gegeven van de wijze waarop norm en praktijk van de wederkerigheid in
de verschillende levenssferen functioneren.
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