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Ill Wederkerigheid in verschillende 
levenssferen 

De transformaties van wederkerigheid 

1 INLEIDING 

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

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

De term maatschappelijk middenveld of civil society verwijst grosso modo 
naar de levenssferen buiten de sfeer van de staat en de markt. Men denke 
aan het verenigingsleven, sociale bewegingingen, de media, het vrijwilli
gerswerk. De laatste jaren wordt een intensief politiek en wetenschappe
lijk debat gevoerd over het belang van het maatschappelijk middenveld. 
De herleving daarvan zou tot sociale bindingen kunnen leiden die in een 
hoog-geïndividualiseerde samenleving verloren zijn gegaan. Zie voor een 
overzichtsstudie Cohen & Arato 1992. 
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sfeer van de verwantschap en de sfeer buiten de verwantschap. Deze laatste 
sfeer wordt volgens een klassieke tegenstelling onderverdeeld in de Gemein
schaft en de Gesellschaft. De sfeer van de Gesellschaft wordt behandeld aan de 
hand van drie instituties die van invloed zijn op de transformatie van wederke
righeid: het nationalisme, de markt en de verzorgingsstaat. Aan de invloed van 
het recht zijn de laatste twee hoofdstukken van dit boek gewijd. Voorzover het 
recht onderdeel is van de transformaties die in dit hoofdstuk worden behan
deld, komt het recht reeds in dit hoofdstuk ter sprake. 

2 WEDERKERIGHEID IN DE SFEER VAN DE 
VERWANTSCHAP 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15 Weiner 1992 
16 Komter 1996b 
17 Komter 1996b: 126 

91 



Wederkerigheid in de sfeer van de verivantschap 

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

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

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

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

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

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

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

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

19 Komter 1996:129 
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afhankelijk van loonarbeid of uitkering.20 De levenssfeer van vrouwen is langs-
zaam maar zeker verschoven van réciproque naar mutuele betrekkingen, van 
de onbepaalde plichten van het verwantschapssysteem naar de bepaalde plich
ten van de loonarbeid. De plichten van de loonarbeid laten zich vooralsnog 
echter moeilijk in evenwicht brengen met de morele en onbepaalde plichten 
van de verwantschap. Deze frictie is het hedendaagse vrouwenprobleem bij uit
stek. Een frictie die niet zelden wordt opgelost door het geven van geschenken 
teneinde schuldgevoelens af te kopen.21 

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

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

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

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

WEDERKERIGHEID BUITEN DE SFEER VAN DE 
VERWANTSCHAP 

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

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

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

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

gejaagde proces van mondiale economische herstructurering Pessers 1996, 
en de daarin aangehaalde literatuur. 
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mechanismen in de multiculurele West-Europese landen zijn andere voorbeel
den. Deze sociale conflicten maken duidelijk dat tot op de dag van vandaag we
derkerige verhoudingen met mensen buiten de eigen groep - in de zin van een 
duurzaam intersubjectief evenwicht - slechts moeizaam tot stand komen. Cul
turele verschillen en identiteiten blijken krampachtig te worden bewaakt door 
een hoge graad van groepsidentificatie en sociale homogeniteit. Deze intensiteit 
van identificatie en homogeniteit bevordert weliswaar de wederkerigheid bin
nen de eigen groep, maar heeft tevens als effect dat andere groepen - met wie 
geen identificatie mogelijk is - worden uitgesloten. Het conflict tussen geldings
drang en erkenningdwang speelt zich immers niet alleen intrapsychisch en bin
nen sociale groepen, maar ook tussen sociale groepen af. In dit verband zijn de 
beroemde woorden van Lévi-Strauss relevant die hij uitsprak in een rede voor 
de Unesco, enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-1 Wederkerigheid in de Gemeinschaft en Gesellschaft 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 WEDERKERIGHEID EN NATIONALISME 

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

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

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

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

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

Excursie: Servisch nationalisme 
Colovic schrijft: 

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

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

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

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

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

4.2 Burgerlijk nationalisme 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 WEDERKERIGHEID EN DE MARKT 

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

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

55 De Swaan 1988:258 
56 Polanyi 1944,1977; Braudel 1977 

109 

http://verderreiken.de


Wederkerigheid en de markt 

in de cultuur van de ander. Handelaren zullen de taal moeten leren, de gebrui
ken, de rituelen. Kortom, zij zullen zich moeten verdiepen in de symbolische 
orde van hun beoogde handelspartners. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bespreking van de grondslagen van de moderne rechtsorde. 
62 Zie Hoofdstuk II, p.59 
63 Fox 1974:160 

112 



Wederkerigheid in verschillende levenssferen 

overgang van een subjectieve naar een objectieve cultuur.64 Hij legt daarbij na
druk op de grote rol die het geld in deze overgang speelt. Ontlenen in een sub
jectieve cultuur de dingen hun waarde aan de persoonlijke betrekkingen waar
binnen zij circuleren, in een objectieve cultuur worden de waarde en betekenis 
van de dingen naar hun geldwaarde gemeten. Ruilgoederen worden geobjecti
veerd en losgemaakt van persoonlijke bindingen. 

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

5.1 Commodificenng 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Zakenvriendschappen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6 WEDERKERIGHEID EN DE STAAT 

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

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

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

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

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

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

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

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

6.2 Wederkerigheid en sociale zekerheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bij uitstek organisatievormen van sociale wederkerigheid. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jectief recht - in de civielrechtelijke zin van dat begrip - is neergelegd, 
maar hoogstens een aanspraak op bijstand. 
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van Marshall.102 Na de verwerving van burgerlijke rechten in de achttiende 
eeuw en politieke rechten in de negentiende eeuw, volgden in de twintigste 
eeuw - als het hoogtepunt van de verzorgingsstaat - de sociale rechten. Ook de
genen die géén tegenprestatie aan de gemeenschap konden leveren, kregen "the 
right to share to the full in the social heritage and to live the life as a civilised being 
according to the standards prevailing in society".m 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

107 Holtmaat 1992:285 
108 Zie Hoofdstuk I, p.47 
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geconcipieerd, geen "zuivere solidariteit" bevat. Pas wanneer vrouwen worden 
geacht te participeren in het solidariteitssysteem omdat zij door de economi
sche, maatschappelijke en morele waarde van hun zorgarbeid wel degelijk iets 
te ruilen hebben, is sprake van een evenwicht tussen gelijkheid en wederkerig
heid en van een geloofwaardige toepassing van het suum ««(^e-beginsel. Pas 
dan ook is de staat erin geslaagd door middel van de Bijstandswet principiële 
rechtsbetrekkingen tussen de burgers te vestigen, in de zin die Salet bedoelt. 

6.4 De crisis van de sociale zekerheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONCLUSIE 

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

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

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

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