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V Vrijheid, gelijkheid en 
wederkerigheid 

De grondslagen van de moderne rechtsorde 

1 INLEIDING 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 SYMBOLISCHE ORDE EN SYMBOLISCH SYSTEEM 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aldus Moyaert.10 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DE SYMBOLISCHE ORDE VAN HET GEWOONTERECHT 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Zelfs in de industriële en financiële wereld kunnen relaties overgaan in vriend
schap, waardoor er binnen een uitgesproken mutualiteitssysteem alsnog een re
ciprociteitsmoraal ontstaat. Bovendien vervult de gift nog steeds de functie van 
een invitatie tot communicatie en economische transacties.43 

Wel is het zo dat de Verlichting een symbolische transformatie mogelijk 
maakte van de gewoonterechtelijke sociale wederkerigheid naar een in het post-
conventionele recht gewortelde rationele wederkerigheid. Het natuurrecht 
speelde hierbij een centrale rol, in het bijzonder de leerstukken van vrijheid, ge
lijkheid, eigendom en overeenkomst, alsmede het denkmodel van het sociaal 
contract. Door Hobbes, Locke en Rousseau werd het sociaal contract beargu
menteerd vanuit het wederkerigheidsbeginsel, zij het - bij Hobbes en Locke al
thans - voornamelijk in de beperkte betekenis van mutualiteit. Deze beperkte 
betekenis komt nog uitgebreid aan de orde. 

Hier is van belang dat in de zestiende en zeventiende eeuw het wederkerig
heidsbeginsel in het hart van het moderne natuurrecht wordt geplaatst. De her
leving van het natuurrrecht werd mede geïnspireerd door de filosofische reflec-

40 Hampson 1968:9 
41 Hampson citeert Mounier, de royalistische leider in 1789, die jaren later 

tot de conclusie kwam dat niet de Verlichtingsideeën de Franse revolutie 
hadden veroorzaakt, maar dat de Franse revolutie de Verlichtingsideeën 
invloedrijk had gemaakt. (Hampson 1968:256) 

42 Caplow 1982; Cheal 1996; Titmuss 1970; Voor de Nederlandse situatie: 
Komter 1996a 

43 Hoe eigentijds deze "primitieve" gewoonte is, blijkt bij voorbeeld bij een 
staatsbezoek. De staatshoofden wisselen geschenken uit en in hun kielzog 
sluiten de meereizende zakenlieden transacties af. 
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ties van onder anderen Hobbes en Locke over de Engelse godsdienstoorlogen. 
Oorlog is de afwezigheid van elke (positieve) wederkerigheid. De geldings
drang wordt onbeteugeld uitgeleefd. Voor Rousseau was de westerse bescha
ving zodanig in verval geraakt, dat er van een permanente oorlogstoestand spra
ke was. Hobbes, Locke en Rousseau zochten naar een politieke filosofie die niet 
slechts een wapenstilstand maar ook een langdurige vrede kon legitimeren. Zij 
formuleerden een theorie op basis van een beginsel dat alle partijen - ongeacht 
hun verschillen - op grond van gezond verstand zouden kunnen billijken. Dit 
beginsel bleek het wederkerigheidsbeginsel te zijn. 

Overigens was vele eeuwen eerder ook het Romeinse natuurrecht voortge
komen uit de behoefte de vernietigende geldingsdrang van de oorlog, toen tus
sen de Romeinen en Barbaren, te beëindigen.44 Schneewind schrijft: 

"This ius gentium, as it was called, was meant to incorporate commonly 
accepted ideas of honesty and fair dealing that might be accepted by civili
zed people everywhere ".4S 

De belangrijkste regel die uit deze gemeenschappelijke ideeën over honesty and 
fair dealing voortvloeide was het pacta sunt servanda, de juridische formulering 
van een van de grondkenmerken van het wederkerigheidsbeginsel. De norm 
van wederkerigheid, in het gewoonterecht nog verankerd in de structuur van 
de geest (Lévi-Strauss) en in de symbolische orde van de gemeenschap (Mauss), 
krijgt in het Romeinse natuurrecht een rationele grondslag. In het moderne na
tuurrecht wordt deze grondslag bekrachtigd en gefundeerd in de veronderstel
de rationele natuur van de menselijke geest. 

5 DE SAMENLEVING ALS SOCIAAL CONTRACT: DE 
NATUURWETTEN VAN HOBBES 

Aan het leerstuk van het sociaal contract is vooral de naam van Hobbes verbon
den. Hoewel Hobbes, die in 1679 stierf, zelf niet tot de achttiende-eeuwse Ver
lichtingsfilosofen behoort, heeft hij veel invloed op hen uitgeoefend. In de acht
tiende eeuw ontwikkelde Rousseau zijn ideeën in tegenspraak met Hobbes. In 
de negentiende eeuw herleven in Engeland Hobbes' theorieën in het kader van 
het utilitarisme (Bentham en Stuart Mill), en de tweede helft van deze eeuw is 
opnieuw getuige van een renaissance van Hobbes in verband met de herwaarde-

44 De zoektocht van praktijkjuristen naar algemeen geldende beginselen 
werd geïnspireerd door de filosofische school van de Stoa (wier ideeën 
door Cicero werden uitgedragen). De Stoa ging uit van een universele 
kosmische (rechts)gemeenschap van goden en mensen. 

45 Schneewind 1998:17 
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ring van de normatieve politieke theorie.46 In deze laatste periode, waarin tot 
1989 de Koude Oorlog woedt, is volgens Tromp ook de actualiteit van Hobbes 
groter dan ooit. In een systeem van nationale staten, zonder een gemeenschap
pelijke soeverein en met de wederzijdse dreiging van kernwapens, kon men pas 
werkelijk van een Hobbesiaanse natuurtoestand spreken, waarin alle partijen 
gelijk waren in hun vermogen elkaar totaal te vernietigen. 

De Leviathan*7 laat zich inderdaad op uiteenlopende manieren lezen. Ook 
m de vorige hoofdstukken behandelde auteurs als Freud, Mauss, Mead en 
Lévi-Strauss zijn indirect aan Hobbes schatplichtig. In het perspectief van dit 
onderzoek is in het bijzonder van belang dat het werk van Hobbes - op het ni
veau van de symbolische voorstellingen - de transformatie van de pre-moderne 
sociale wederkerigheid in een rationele mutualiteit markeert. Niet reciproci-
teit, maar mutualiteit is volgens Hobbes de grondwet van het vreedzaam sa
menleven, indien althans - en deze conditie is cruciaal wil men de paradigmati
sche betekenis van Hobbes begrijpen - de mutualiteit door de staat wordt afge
dwongen. Want de "spontane", op een magisch en religieus wereldbeeld geba
seerde, reciprociteit als het ordeningsprincipe in pre-moderne samenlevingen, 
wordt door Hobbes verlaten. Hij vervangt het door een seculier en mechanis
tisch wereldbeeld, waarin de geldingsdrang van mensen - in hun eigen belang -
door het recht en door de staat in toom moet worden gehouden. 

Hobbes legt aan zijn theorie van het sociaal contract het oerconflict tussen 
geldingsdrang en erkenningsdwang ten grondslag. Angst voor de ander, angst 
om overweldigd te worden, wedijver, jaloezie, wantrouwen en trots zijn voor 
Hobbes de bronnen van de geldingsdrang. In de natuurtoestand48 - dat wil zeg
gen in de fase die voorafgaat aan de symbolische orde - bestaan geen regels, be-

46 Tromp in zijn inleiding op Leviathan 1985:28-30 
47 Hobbes 1651. De geraadpleegde editie is de Nederlandse editie van 1985, 

ingeleid door Tromp 
48 De begrippen natuurtoestand, natuurstaat en natuurrecht bezitten ten tij

de van Hobbes een specifieke betekenis die samenhangt met de overgang, 
die zich in de zestiende en zeventiende eeuw (De Groot) voltrekt, van 
een theologisch naar een seculier, mechanistisch wereldbeeld. De politie
ke gemeenschap werd opnieuw doordacht, teneinde daaraan niet de God
delijke wil, maar de wil van de mensen zelf ten grondslag te kunnen leg
gen. De fictie van de natuurtoestand fungeerde daarbij als denkmodel 
voor de voor-statelijke menselijke verhoudingen. Het begrip sociaal con
tract, dat eveneens ouder is dan Hobbes, verwijst naar een politieke ge
meenschap die niet door de Goddelijke wil wordt beheerst, maar waarin 
de macht alleen wordt gelegitimeerd door de vrije wilsovereenstemming 
van alle betrokkenen. Zie ook noot 95. 
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staat er geen mijn en dijn, geen recht, geen eigendom en leven mensen hun gel
dingsdrang onbeteugeld uit. Want indien twee mensen dezelfde zaak begeren, 
worden zij door geen enkele wet weerhouden elkaar te onderwerpen of te ver
nietigen. Uit lijfsbehoud worden zij gedwongen elkaar naar het leven te staan. 
Dit gedrag kan niet zondig worden genoemd, schrijft Hobbes. Er is immers 
geen wet waartegen wordt gezondigd. In de natuurtoestand heeft iedereen het 
natuurlijke recht op alles, zelfs op andermans lichaam. In die zin zijn alle men
sen van nature gelijk. Hobbes verbindt de natuurlijke gelijkheid van mensen 
aan hun gelijke vermogen elkaar te doden en concludeert op grond van deze ge
lijkheid: 

Zo lang dit natuurlijke recht van iedereen op alles blijft bestaan, kan nie
mand er zeker van zijn dat hij de tijd zal volmaken die de natuur gewoon
lijk aan de mens als levensduur toestaat.49 

De vrijheid van het natuurrecht leidt tot de eigen ondergang. Deze vrijheid 
is immers niets anders dan een onbeteugelde geldingsdrang. Dientengevolge, zo 
gaat Hobbes verder, "is het een voorschrift of algemene regel van de rede, dat ieder
een naar vrede moet streven. " 

De rede - Mead en Lévi-Strauss zouden zeggen: de geest - dwingt tot vrede. 
Deze redelijke dwang tot vrede levert de eerste natuurwet op, die verbiedt om 
het leven te gronde te richten of om de middelen kwijt te raken waarmee het le
ven kan worden behouden. 

Natuurrecfo en natuureer verhouden zich volgens Hobbes als vrijheid en 
plicht of - in de terminologie van dit boek - als geldingsdrang en erkennings-
dwang. De natuurwetten die Hobbes met een strikte logica uit de eerste natuur
wet afleidt - en die hij "vredesbepalingen" noemt - hebben alle tot doel erken
ning van de ander af te dwingen en zijn - aldus Hobbes - samen te vatten in de 
Gouden Regel: "Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook aan een ander 
niet . 

De tweede natuurwet schrijft voor dat de natuurlijke vrijheidsrechten die, in
dien zij niet zouden worden overgedragen, vrede in de weg staan, moeten wor
den overgedragen aan een onpartijdige soeverein: de Leviathan. Deze over
dracht is alleen redelijk wanneer alle partijen hun vrijheidsrechten overdragen. 
Hier benadrukt Hobbes opnieuw de gelijkheid van mensen. Want alleen gelij
ken zullen immers bereid zijn op gelijke voorwaarden vrede te sluiten. De we
derzijdse, gelijktijdige overdracht van de natuurrechten tussen gelijke partijen 
noemt Hobbes een contract of een verdrag. Hij benadrukt dat het om een in het 

49 Hobbes (1651) 1985:140 
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eigenbelang gesloten contract gaat, in de verwachting iets goeds voor zichzelf te 
verkrijgen.50 

Uit de tweede natuurwet, die verplicht een contract te sluiten, volgt de derde 
natuurwet die verplicht tot het nakomen van het contract. Deze derde natuur
wet is van cruciaal belang voor de symbolische transformatie van de sociale we
derkerigheid in een rationele, contractuele wederkerigheid. Ik geef Hobbes' 
motivering daarom uitgebreid weer. 

Overeenkomsten die niet worden nagekomen, zo stelt Hobbes, dienen tot 
niets. Het recht van allen op alles blijft dan bestaan, zodat de natuurtoestand 
voortduurt. Daarom is de regel dat overeenkomsten moeten worden nageko
men de bron en oorsprong van rechtvaardigheid. Waar geen overeenkomst is, is 
alles geoorloofd. Waar wel een overeenkomst is, is het onrechtvaardig deze te 
verbreken. De definitie van onrechtvaardigheid luidt dan ook niet anders dan het 
niet naleven van een overeenkomst.51 

N u is het helaas zo, aldus Hobbes, dat overeenkomsten gemakkelijk kun
nen worden verbroken door ambitie, winzucht, wellust of andere hartstoch
ten. De hartstochten van de mens - zijn geldingsdrang - zijn er de oorzaak van 
dat de natuurtoestand nooit echt wordt opgeheven, maar steeds opnieuw in 
toom moet worden gehouden. 

Daarom moet er een dwingende macht bestaan die alle mensen gelijkelijk 
noodzaakt hun overeenkomsten na te leven door hen te dreigen met een 
straf groter dan het voordeel dat zij van het verbreken van hun overeenk
omsten verwachten.52 

Deze macht nu is de staat, als een derde instantie die - uitgerust met sancties -
bemiddelt in het conflict tussen geldingsdrang en erkenningsdwang. 

De macht van de staat is in de theorie van Hobbes vrijwel absoluut. Hebben 
alle partijen eenmaal ingestemd met hun gezamenlijke onderwerping aan de 
soeverein, dan is er geen recht meer op verzet, dus ook geen ruimte meer voor 
een eigen moraal, anders dan die welke het rationele algemene én eigenbelang 
dient: vrede van allen met allen.53 Alleen dan kunnen burgers zich veilig voelen 
en kunnen handel en cultuur tot ontwikkeling komen. 

50 Hobbes (1651) 1985:142 
51 Hobbes (1651) 1985:150-151 
52 Hobbes (1651) 1985:151 
53 Hoewel aan Hobbes vaak een absolute soevereiniteitstheorie wordt toe

geschreven, is dat niet helemaal juist. Wanneer de staat de veiligheid van 
de burgers niet garandeert, verliest hij zijn bestaansrecht, en zijn burgers 
niet meer gebonden aan het sociaal contract. In dat geval zijn zij geen ge
hoorzaamheid meer verschuldigd. 
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De soeverein of de staat mag dan wel repressief zijn, hij is tegelijkertijd uit ei
genbelang ook rechtvaardig. Hij zou immers zijn macht op het spel zetten als 
hij niet de vrede en veiligheid van de burgers zou garanderen, nu deze de ratio
nele legitimatie van zijn macht vormen. De ruilverhouding tussen burgers en 
staat wordt dus beheerst door niets anders dan door het wederzijdse eigenbe
lang. 

Op het punt van de staat gekomen, legt Hobbes in één adem een verband 
met eigendom en rechtvaardigheid. Waar geen dwingende macht is en geen ge
ordende samenleving - zo stelt Hobbes - kan iedereen alles het zijne noemen, 
bestaat er geen recht op eigendom en geldt het recht van de sterkste. Pas wan
neer dit recht van de sterkste wordt beteugeld door een macht die de sterkste er
toe dwingt overeenkomsten na te leven, begint ook de eigendom. Want eigen
dom - en het ongestoorde bezit ervan - krijgen de mensen in ruil voor het opge
ven van hun natuurrecht, dat wil zeggen in ruil voor het opgeven van hun gel
dingsdrang. Pas dan ook hebben de scholastici gelijk die zeggen dat rechtvaar
digheid de standvastige wil is om ieder het zijne te geven.54 Want wat is "het zij
ne" anders dan eigendom? Sociale, politieke en eigendomsverhoudingen vinden 
bij Hobbes hun knooppunt in de staat, en wel in de staat die grenzen instelt en 
bewaakt. 

Het Hobbesiaanse mens- en wereldbeeld is er een van rivaliteit, wantrou
wen en agressie. Sociale orde - "vrede" zou Hobbes zeggen - is alleen mogelijk 
wanneer mensen rationeel en op grond van welbegrepen eigenbelang met ande
ren tot een overeenkomst komen. Niet binding, maar scheiding en antagonis
me is de oerconditie van mensen. Niet op vertrouwen gebaseerde reciprociteit, 
maar door angst en achterdocht gevoede mutualiteit tekent de menselijke ver
houdingen. Vrede, vrijheid en eigendom kunnen alleen gedijen wanneer de 
staat op grond van het non-interventiebeginsel grenzen instelt en bewaakt.55 

5.1 Feministische kritiek op de natuurwetten van Hobbes 

Tegen dit mens- en wereldbeeld heeft onder meer de feministische kritiek, die 
in Hoofdstuk I ter sprake kwam, zich verzet. Deze kritiek wijst er terecht op 
dat in de hobbessiaanse theorie met haar nadruk op het instellen van grenzen 
ten behoeve van vrede, de relationele aspecten van het menselijk bestaan wor
den genegeerd. Aan het volwassen leven in de sociale gemeenschap, gaat het 
kinderleven in de familiale en intergenerationele sfeer vooraf. In die sfeer gel-

54 Hobbes (1651) 1985:151 
55 Zie voor de rol die de metafoor van de grensafscheidingen speelt in het 

constitutionele denken Nedelsky 1991 
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den geen contractuele relaties, geen strikt afgebakende rechten en plichten. Het 
eigenbelang en het belang van de naaste anderen zijn niet scherp van elkaar te 
onderscheiden, maar vallen vaak samen. Er wordt gegeven, ontvangen en geno
men in het vertrouwen dat te zijnertijd zal worden verevend. De affectieve we
derkerigheid in de kinderjaren legt de basis voor de sociale wederkerigheid in 
het volwassen leven. Ook al varieert de praktijk van affectieve reciprociteit 
door de eeuwen heen, het private en affectieve leven wordt vanouds door ande
re normen beheerst dan contractuele. 

Volgens de feministische kritiek kent Hobbes aan deze normerende prak
tijk ten onrechte geen waarde toe. Zelfs de verhouding tussen ouders en kinde
ren construeert Hobbes als een contract. Ook voor kinderen geldt de tweede 
natuurwet. Alleen door een overeenkomst te sluiten met hun ouders kunnen 
kinderen hun leven veilig stellen. In ruil voor voedsel en verzorging zijn kinde
ren hun ouders gehoorzaamheid verschuldigd. In haar commentaar op Leviat
han concludeert DiStefano dat Hobbes alle menselijke relaties beschouwt als 

purely calculating and instrumental, located within a behavorial panora
ma inhabited by strictly differentiated individuals whose highest civic 
achievement is mutual accommodation - live and let live "J6 

Toch is de feministische kritiek niet helemaal terecht. Hobbes geeft er blijk 
van wel degelijk oog te hebben voor andere relatievormen dan mutuele do ut 
^-verhoudingen. Hij brengt de op de giftidee gebaseerde reciprociteit zelfs 
treffend onder woorden waar hij stelt: 

Wanneer het recht niet wederzijds wordt overgedragen, maar een van de 
partijen het overdraagt in de hoop dat hij daarmee vriendschap zal win
nen, of de goede diensten van een ander of diens vrienden; of in de hoop 
dat hij daarmee een reputatie van menslievendheid of grootmoedigheid 
zal krijgen; of om zijn geest te bevrijden van de smart van het medelijden; 
of in de hoop dat hi] in de hemel zal worden beloond; dan is dit geen verd
rag maar een geschenk, vrije gave of gunst; woorden die alle hetzelfde bete
kenen.57 

Verschillende aspecten van reciprociteit die in de vorige hoofdstukken aan 
de orde kwamen, komen in deze passage terug. De gift die uitnodigt tot vriend
schap en partijen in partners verandert, waarover Lévi-Strauss schreef; de gift 
die wordt aangewend ter verhoging van reputatie, zoals door Malinowski, 
Mauss en Lévi-Strauss beschreven; de gift die gegeven wordt op grond van iden
tificatie met iemand die lijdt of behoeftig is, waarover Ricoeur sprak; en tenslot
te de gift in de hoop dat men in het hiernamaals zal worden beloond. Hobbes 

56 DiStefano 1991:92 
57 Hobbes (1651) 1985:142 
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bewijst zich hier als een antropoloog avant la lettre. Hij wijdt aan zijn observa
ties zelfs de vierde natuurwet die hij als volgt omschrijft: 

Iemand die uitsluitend als gunst van een ander een weldaad heeft ont
vangen, moet op zijn beurt zorgen dat de gever geen redelijke grond vindt 
om spijt te krijgen van zijn goede wil. Want niemand geeft iets weg, zon
der dat hij daarmee zijn eigen voordeel op het oog heeftJ8 

De weldoener doet niets zonder eigenbelang en dus verlangt hij wat terug. 
In zijn toelichting op deze natuurwet zwakt Hobbes het do ut des-element ech
ter af en acht hij onbepaalde tegenprestaties die op termijn over en weer wor
den verevend voldoende. Hij past de vierde natuurwet toe op de typische reci-
prociteitsverhouding tussen vrienden en buren die elkaar diensten, onderlinge 
hulp en bijstand verlenen in het vertrouwen dat de ontvangen prestaties vroeg 
of laat worden verevend.59 Hobbes gaat zelfs nog verder en beweert dat deze 
verhoudingen niet worden beheerst door rechtvaardigheid, maar door dank
baarheid. Het verschil tussen een zorgmoraal - als een ethiek van het verplicht 
zijn - en een rechtvaardigheidsmoraal - als een ethiek van het gerechtigd zijn -
blijkt zelfs bij Hobbes rudimentair aanwezig te zijn. 

Aan de feministische critici moet echter worden toegegeven dat dit verschil 
slechts bij een zorgvuldige lezing wordt gevonden. Bovendien blijft de feminis
tische kritiek overeind dat in de contractsfilosofie van Hobbes weinig van een 
zorgmoraal is terug te vinden. Hobbes blijkt daaraan geen ander mensbeeld ten 
grondslag te leggen dan hij in De Cive (1642) reeds had ontwikkeld. In dat boek 
vraagt hij de lezer: 

"to consider men as if but even now sprung out of the earth, and suddenly, 
like mushrooms, come to full maturity, without all kind of engagement to 
each other".60 

In zijn constructie van het sociale contract ontkent Hobbes dus het bestaan 
van affectieve wederkerigheid en van de private levenssfeer waarin deze tot ont
wikkeling komt. Als paddestoelen rijzen mensen ineens uit de grond, zonder 
enige binding met elkaar. Zij zijn daartoe ook niet in staat anders dan door mid
del van mutuele, contractuele verhoudingen waarvan de nakoming door de 
staat moet worden afgedwongen. 

Aan deze mutuele bestaanswijze koppelt Hobbes vervolgens noties van 
rechtvaardigheid vast. De hoogste rechtvaardigheid - het suum cuique-he%mse\ -
wordt bij hem gereduceerd tot het garanderen van ieders eigendom. In zijn be
schrijving van de derde natuurwet combineert Hobbes immers het contract, de 

58 Hobbes (1651) 1985:156-157 
59 Hobbes 1985:157 
60 Geciteerd bij DiStefano 1991:83 
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eigendom, de rechtvaardigheid en de staat zodanig dat zij een onlosmakelijke 
eenheid vormen. Aldus legt Hobbes in de eerste drie natuurwetten de kern van 
zijn sociale filosofie neer. Individualisme, gelijkheid, contract, eigendom en de 
door de staat afgedwongen rechtvaardigheid van het pacta sunt servanda, vor
men tezamen de nieuwe voorstelling van een rechtvaardige sociale orde. Indivi
duele eigendom wordt in deze voorstelling tot de hoogste vorm van sociale 
rechtvaardigheid verklaard, de bescherming van eigendom tot de eerste taak 
van de staat. Eigendomsverhoudingen zijn in de contractstheorie van Hobbes 
politieke verhoudingen geworden. In die zin rekent Macpherson61 Hobbes te
recht tot de vertegenwoordigers van de politieke filosofie van het bezitsindivi-
dualisme. 

Inmiddels moge duidelijk zijn waarom bij Hobbes "het vertoog van de Mo
derniteit begint". Hobbes breekt radicaal met de pre-moderne symbolische 
orde. De sociale groep maakt plaats voor het individu. Gemeenschappelijke ei
gendom die aan families en clans toekwam, komt nu toe aan individuen. De 
verhoudingen tussen individuen worden niet langer door symbolisch beladen 
reciprociteit beheerst, maar door rationele, op eigenbelang gerichte mutuali
teit. Hobbes program of living together (Fuller) dat het oerconflict tussen gel
dingsdrang en erkenningsdwang beslecht door middel van een contract, zal niet 
alleen de politieke theorie tot in deze eeuw beheersen, maar ook het mensbeeld 
van het moderne recht kleuren.62 

In hun overzicht van de rechtsfilosofie - waarin het verschil tussen een 
"smalle" en "brede" moraal de rode draad vormt - stellen Maris en Jacobs dat 
Hobbes een uitgesproken aanhanger is van een "smalle moraal". "De staat dient 
niet het goede leven, maar alleen de minimale voorwaarde voor het goede leven: 
vrede".bl 

Het goede leven is volgens Maris en Jacobs aan een "brede moraal" gelieerd. 
Daarin gaat het om ontplooiing en emancipatie. In een brede moraal ligt de na
druk niet op de agressie en geldingsdrang van de mens, maar op zijn communi
catieve aard. 

Het onderscheid tussen een smalle en brede moraal sluit aan op het onder
scheid tussen mutualiteit en reciprociteit. De smalle moraal, of de contractsmo-
raal die Hobbes bepleit, vertrekt vanuit de negatieve pool van het wederkerig-
heidsspectrum: de herkenning tussen A en B leidt niet tot erkenning van elkaar, 
maar tot afgunst en rivaliteit die in het ergste geval ontaardt in agressie en ge
weld. De vijandigheid waarmee mensen elkaar naar het leven staan en die in een 

61 Macpherson 1962 
62 Broekman 1989; Dumont 1977; Luhmann 1981 
63 Maris & Jacobs 1997:127 
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oorlog van allen tegen allen dreigt te ontaarden, kan volgens Hobbes slechts 
worden beteugeld door een strikte mutualiteit. Alleen wanneer alle partijen 
zich tegenover elkaar verplichten hun geldingsdrang op te geven en zich allen, 
zonder uitzondering, te onderwerpen aan de absolute macht van de soeverein, 
is vrede en samenleven mogelijk. Tegenover de casus belli stelt Hobbes het con
tract als de casus pacis. Zodra een van de partijen zich aan dit contract onttrekt, 
herleeft het natuurrecht om de ander - terwille van het behoud van eigen leven -
te vernietigen. Van Roermund verwijst - in een ander verband - naar de gravure 
die op de titelpagina van Hobbes' Leviathan is afgebeeld, en schrijft: 

"De rechtsonderhorigen die het lichaam van de vorst samenstellen, zijn 
keurig complementair aan elkaar zodat ze de hele politieke ruimte vullen, 
maar ze hebben geen wederkerige relatie: alle hoofden richten zich naar 
het hoofd van de vorst om van daaruit de definitie van hun bestaan te ont
vangen. "64 

Toch kan men zich afvragen of de vrede en veiligheid die de Soeverein ga
randeert niet ook - behalve handel en cultuur - reciprociteit tussen de burgers 
mogelijk maakt. De door de staat gesanctioneerde mutualiteit kan de basis zijn 
voor reciprociteit. In de praktijk zien we daar voldoende voorbeelden van. Ik 
verwijs hier naar de bespreking van Macauley en Moore in het vorige hoofd
stuk. Hobbes zelf vindt deze "market-friendships" overigens niet erg geloof
waardig. In De Cive schrijft hij: 

For if they meet for traffic, it is plain every man regards not his fellow, but 
his business; if to discharge some office, a certain market-friendship is be
gotten, which has more of jealousy in it than true love. "65 

Voor de vloeiende lijn tussen mutualiteit en reciprociteit heeft Hobbes ken
nelijk weinig oog. 

Waar Hobbes volgens Maris en Jacobs een smalle moraal vertegenwoordigt, 
daar zou Locke volgens hen ruimte bieden voor een brede moraal. We zullen 
nagaan of Locke inderdaad als een filosoof van de reciprociteit - Maris en Jacobs 
spreken van "loyaliteit"66 - kan worden opgevat. 

64 Van Roermund in zijn bespreking van Habermas' Faktizität und Geltung 
1994:152 

65 Geciteerd bij DiStefano 1991 
66 Maris & Jacobs 1997:144 
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6 DE EIGENDOMSOPVATTINGEN VAN LOCKE EN DE 
BREUK MET HET RECIPROCITEITS SYSTEEM VAN HET 
GEWOONTERECHT 

Met Hobbes en Rousseau behoort Locke tot de filosofen die de symbolische 
orde van de Moderniteit sterk hebben beïnvloed. Locke's ideeën over vrijheid, 
gelijkheid en eigendomsverhoudingen als de natuurlijke condities van mensen 
zijn de inspiratiebron geweest voor uiteenlopende denkers als Smith, Marx, en 
Nozick. Locke's ideeën hebben hun neerslag gevonden in de Amerikaanse 
Onafhankelijkheidsverklaring, maar ook in de kapitalistische ideologie of in 
een katholiek document als de Encycliek Rerum Novarum uit 1898.67 Locke's 
opvatting dat eigendom de zelfontplooiing van de burger dient, is nog steeds 
het onwrikbare uitgangspunt van veel hedendaagse rechtsgeleerde beschouwin
gen. 

Zoals Hobbes de sociale bestaanswijze primair als een politiek contract zag 
dat vervolgens eigendomsverhoudingen mogelijk maakte, zo zag Locke de soci
ale bestaanswijze primair als economische contractsrelaties, die politiek be
schermd moeten worden. Niet de relatie tussen mensen, maar de relatie van 
mensen tot hun eigendom heeft bij Locke het primaat. Locke is de filosoof van 
de exclusieve privé-eigendom, waaronder volgens hem niet alleen materiële za
ken, maar ook immateriële zaken als talenten, vaardigheden en natuurlijke vrij
heden vallen. Eigendom is voor Locke dan ook nauw verbonden met zelfont
plooiing. 

De eigendomsopvattingen van Locke betekenen een radicale breuk met de 
pre-moderne sociale orde waarin economische relaties in het sociale weefsel 
zijn ingevlochten. Daarmee lijkt Locke zich te verwijderen van de wederkerig-
heidsidee. Er zijn echter elementen in zijn werk die in een andere richting wij
zen en die het moeilijk maken om Locke als een ondubbelzinnige representant 
van een smalle of van een brede moraal, van de mutualiteitsgedachte of de reci-
prociteitsgedachte te typeren.68 

O m duidelijk te maken in hoeverre Locke's ideeën over eigendom een 
breuk betekenen met de pre-moderne wederkerigheidsmoraal, volgt eerst een 
korte schets van de wijzen waarop deze moraal in de traditionele eigendoms
verhoudingen tot uitdrukking kwam. 

67 Zie daarover Achterhuis 1988:67 
68 Achterhuis laat zien hoe vanuit Locke's beschouwingen over eigendom 

twee totaal verschillende argumentatielijnen ontwikkeld kunnen worden. 
Op grond van het werk van Locke is zowel een radicale democratie als 
een kapitalistische maatschappij met censuskiesrecht te verdedigen. 
Achterhuis 1988:79 en Hoofdstuk IV 
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Traditionele eigendomsverhoudingen vanuit het perspectief van de wederkerigheid 
Wat geldt voor het gewoonterecht, geldt a fortiori voor het traditionele eigen
domsrecht: het is nauwelijks te differentiëren van de symbolische orde waarvan 
het deel uit maakt. Van den Bergh schrijft: 

"Alleen de westerse mens heeft het recht geïsoleerd van zijn sociale context, 
hetgeen hem overigens pas in de negentiende eeuw met een zekere mate 
van consequentie en volledigheid gelukt is. In een samenleving waarin die 
isolatie niet bestaat, is eigendom volledig ingebed in de sociale context, 
niet verzelfstandigd tot ongebonden individuele beschikkingsmacht. Maar 
dat wil niet zeggen dat daar alles van iedereen is en geen privaateigendom 
bestaat".69 

Voor zover privaateigendom bestond, was deze niet aan een individu voor
behouden, maar aan families, groepen en clans wier rechten en plichten met be
trekking tot hun eigendom sociaal waren gedefinieerd. Inherent aan deze socia
le en gewoonterechtelijke rechten en plichten was de onbepaaldheidervan. Men 
had de morele verplichting die handelingen te verrichten die strekten tot be
houd van het goed, en na te laten wat anderen in hun gebruiksrechten zou be
perken of de gemeenschap zou schaden. In dit systeem hadden mensen, zo 
schrijft Hoekema 

"a vague, indeterminate obligation to pay to the community what he is 
due. It takes tact, a sense of morality, taste and refinement, briefly quite an 
array of subtleties, to perform this role in the right and responsible way. " 70 

Wat Hoekema beschrijft, vertoont een treffende gelijkenis met de reciproci-
teitsmoraal. Er worden onbepaalde plichten nagekomen, niet op grond van ex
pliciet bepaalde rechten, maar op grond van wat men als zijn plicht ziet ten op
zichte van anderen of van de gemeenschap. In dit wederkerigheidssysteem was 
eigendom niet - zoals nu - in beginsel onbeperkt vervreemdbaar. Integendeel, 
zeker grond werd gezien als een onvervreemdbaar bezit van de familie, de stam 
of de gemeenschap dat van generatie op generatie werd overgedragen. De on
vervreemdbaarheid van onroerend goed diende mede de intergenerationele we
derkerigheid. De sociale zekerheid van de verwantschap werd gegarandeerd 
door het verplichtende systeem van geven - (als rentmeester) ontvangen - en 
doorgeven van landerijen, akkers en boerenhoeven. In de Griekse en Joodse 
traditie zien we hetzelfde verbod op vervreemding van grond. Plato's Wetten 
verbieden de verkoop van land. En in IKorinthiërs 21 wordt verhaald hoe Na-
both weigert "de erfenis van mijn vaderen" aan koning Achab te verkopen. 
Grond was verbonden met de symbolische en materiële waarden van de ge-

69 Van den Bergh 1988:14 
70 Hoekema 1997:11 
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meenschap. Er rustte een "sociale hypotheek" op.71 De symbolische waarde die 
aan onroerend goed wordt toegekend verklaart waarom vrijwel alle samenle
vingen een onderscheid maken tussen roerende en onroerende goederen. 

Land werd bovendien onvervreemdbaar geacht omdat het de kern van het 
maatschappelijke leven was. Landbezit was de grondslagvoor stand en aanzien, 
en vormde de basis voor de agrarische, administratieve, politieke, juridische en 
militaire organisatie van de samenleving. Elke samenleving, schrijft Hei lbro 
ner72, plaatst bepaalde symbolisch beladen zaken buiten de ruilsfeer. In de Mid
deleeuwen behoorde land daar toe. 

Hetzelfde gold voor de arbeidskracht. O o k deze kon niet worden verkocht. 
De gedachte dat men als eigenaar over de eigen arbeidskracht kon beschikken 
kwam niet eens op. De boer had er recht op de akkers van de heer te bebouwen, 
het koren in de molen van de heer te malen en het brood in de ovens van de heer 
te bakken. Als tegenprestatie moest hij in tijden van oorlog met de heer ten 
strijde te trekken. In de stad trad een leerjongen in dienst van een baas. Het gilde 
bepaalde welk loon de leerjongen ontving, hoeveel uren hij per dag moest wer
ken etc. Van loven en bieden over de prijs van de arbeidskracht was geen spra
ke. 

Ook het feodale leenstelsel kan worden gezien als een systeem van sociale 
wederkerigheid, waarbinnen goederen niet werden vervreemd, doch in leen 
werden gegeven en daarom altijd in een of andere vorm naar de oorspronkelij
ke eigenaar moesten terugkeren. De leenheer leende - als onderdeel van een 
duurzame persoonlijke band - goederen, landerijen, visrechten, jachtrechten 
etc. aan een leenman en ontving daarvoor militaire en andere diensten terug. Ei
gendom was niet zozeer gericht op de individuele, exclusieve beschikkings
macht over een object, als wel op de onderlinge bevoegdheidsverhoudingen ten 
aanzien van dat object. Eigendom was eerder een relationeel dan een materieel 
fenomeen en betekende voor de leden van de gemeenschap het recht om niet 
uitgesloten te worden van het gebruik van de grond.73 Buitenstaanders daaren
tegen werden vaak hardhandig geweerd. Eigendom was weliswaar ingebed in 
een reciprociteitsmoraal, maar de reciprociteit beperkte zich uitdrukkelijk tot 
de eigen groep. 

Dit systeem van onvervreemdbare en relationele eigendom ging in de loop 

71 Hoekema 1997:13 
72 Heilbroner 1955:20 
73 Zie o.a. Van Maanen (1987:64-65) die spreekt van gemeenschappelijk ei

gendom als het recht om met uitgesloten te worden. 
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van de Moderniteit verloren.74 Tal van factoren hebben op deze teloorgang hun 
invloed uitgeoefend. Sommige daarvan kwamen in dit hoofdstuk reeds ter spra
ke in de paragraaf over de materiële en symbolische veranderingen die in de 
loop van de Moderniteit optraden. Met betrekking tot de eigendom is vooral de 
opkomst van de burgerlijke maatschappij en de kapitalistische economie van 
belang. Met name de expanderende handel, toenemende industrialisatie en ar
beidsdeling hebben er toe geleid dat mensen zich losmaakten uit sociale weder-
kengheidsbanden en zich invoegden in mutuele, contractsrelaties. Het feodale 
systeem van sociale wederkerigheid "spatte in de woelige, jachtende, achttiende 
eeuw uit elkaar", schrijft Heilbroner.75 Want al voltrok de verandering zich in 
de loop van eeuwen, een vredige evolutie was het niet. 

"Alleen al het tot handelsobject maken van land - het omzetten van de hi
ërarchie der sociale verhoudingen in zo- en zoveel onbebouwde stukjes en 
voordelige terreinen - vereiste met minder dan een ondersteboven keren 
van ingeroeste levensgewoonten. Om arbeiders te maken van de be
schermde horigen en leerjongens - hoe jammerlijk zij ook onder die patriar
chale mantel werden uitgebuit - moest eerst dat opgejaagde, verdwaalde, 
angstige wezen worden geschapen, dat Proletarier wordt genoemd. Om 
van gildemeesters kapitalisten te maken moesten de wetten der wildernis 
geleerd worden aan de gezapige bewoners van het boerenerf."™ 

De eigendomsopvattingen van Locke markeren en legitimeren deze veran
deringen op het symbolische niveau. 

Vrijheid, gelijkheid en individualisme 

In The Second Treatise of Government. An Essay Concerning the True Original, 
Extent, and End of Civil Government (1690)77 neemt Locke de religieuze gifte-
thiek als uitgangspunt van zijn beschouwingen over de natuurstaat. De mens is 
een geschenk van God. Daarom zijn mensen jegens God verplicht zichzelf te 
bewaren, dat wil zeggen in leven te houden. Bovendien zijn alle mensen voor 

74 Preciezer uitgedrukt betreft het hier de periode tussen ongeveer 1500 tot 
ongeveer 1800. In deze periode voltrok zich de overgang van het systeem 
van gemeenschappelijke en onvervreemdbare eigendom naar een systeem 
van privé-eigendom. Deze periode wordt door Polanyi (1944) The Great 
Transformation genoemd. Zie ook Macfarlane (1978) voor kritiek op Po-
lanyi's periodisering. 

75 Heilbroner 1955:22 
76 Heilbroner 1955:22-23 
77 De geraadpleegde edities zijn de Engelse editie van 1970, ingeleid en van 

commentaar voorzien door Laslett, en de Nederlandse editie van 1988, 
ingeleid door Den Hartogh 
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God gelijk. In die "toestand van volmaakte gelijkheid" is niemand de meerdere 
van een ander, is niemand bevoegd macht over een ander uit te oefenen en is 
eenieder heerser en rechter in eigen zaak.78 

Waar Hobbes de gelijkheid van mensen afleidt uit hun gelijke vermogen el
kaar te doden, daar baseert Locke de gelijkheid op een natuurrechtelijk, zij het 
religieus geïnspireerd fundament. Het beginsel van de individuele gelijkheid 
krijgt daardoor een veel dwingender en - gegeven de tijd waarin Locke leefde -
ook revolutionaire kracht. Want Locke's gelijkheidspostulaat betekent een 
aanval op de verticale en hiërarchische wederkerigheidsverhoudingen van de 
pre-Moderniteit. Deze verhoudingen kunnen immers in uitbuiting ontaarden 
wanneer de een niet in staat is zich "los te kopen" van de ander, en veroordeeld 
blijft tot afhankelijkheid. In die zin transformeert het postulaat van de gelijk
heid de norm van wederkerigheid naar een hoger niveau van sociale rechtvaar
digheid. 

Volgens Locke zijn mensen niet alleen volkomen gelijk aan elkaar, zij leven 
van nature ook in volkomen vrijheid. Vrijheid is overigens niet de vrijheid om 
ongehinderd te doen wat men wil. Vrijheid dient er toe om naar eigen inzicht te 
handelen en te beschikken over de eigen persoon en bezittingen, zij het binnen 
de grenzen van de natuurwet. Deze schrijft voor dat men jegens God verplicht 
is in de eerste plaats zichzelf te behouden en in de tweede plaats - voor zover dat 
in iemands vermogen ligt - de rest van de mensheid in stand te houden.79 Op 
deze natuurlijke en van God gegeven vrijheid en gelijkheid berusten The Great 
Maxims of Justice and Charity en de morele verplichting elkaar lief te hebben.80 

We vinden hier een tweede element in Locke's theorie dat voor de transfor
matie van het wederkerigheidsconcept belangrijk is. De onbepaalde morele en 
sociale plichten van de reciprociteitsmoraal spruiten bij Locke niet meer voort 
uit affectieve en sociale relaties of uit het samenleven zelf, maar uit de relatie 
van mensen tot God. A fortiori is de norm van reciprociteit niet meer gewor
teld in wederkerigheid als noodzakelijke wijze van intersubjectief bestaan, 
maar wordt wederkerigheid een louter religieuze, metafysische en abstracte 
norm. Voorzover mensen plichten hebben jegens elkaar, zijn deze door God 
ingesteld en moeten ze uit gehoorzaamheid jegens God worden nagekomen. 

Dumont beschrijft kernachtig hoe Locke via de omweg van de religie de weg 
vrij maakt voor een individualistisch mensbeeld. 

"Je suggère que, pour Locke, concevoir la société comme une juxtaposition 
d'individus abstraits fut possible seulement parce que, aux liens concrets de 

78 Locke (1690) 1988:67 
79 Locke (1690) 1988:67 
80 Locke (1690) 1970:288 
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la société, il pouvait substituer la moralité en tant quelle réunit ces indivi
dus dans l'espèce humaine sous le regard de Dieu. En d'autres termes, je 
suggère que dans ce cas la substitution à l'homme comme être social de 
l'homme comme individu a été possible parce que le christianisme garan
tissait l'individu en tant qu'être moral.81 

De reductie van het gelaagde wederkerigheidsbeginsel tot een religieuze 
norm, ondermijnt de kracht en reikwijdte van het beginsel. Deze is immers 
daarin gelegen dat wederkerigheid zowel een noodzakelijke bestaansvoorwaar
de, een sociale praktijk én een rechtvaardigheidsnorm is. Juist dat is het belang
rijke inzicht van Mauss en Lévi-Strauss. 

De beperkte, religieuze fundering die Locke aan wederkerigheid geeft, legt 
de kiem voor een splitsing die zich later zal voltrekken, namelijk die tussen een 
private moraal van reciprociteit - die vooral in de familiale sfeer en in de sfeer 
van de charitas wordt gepraktizeerd - en een publieke moraal van mutualiteit en 
utihsme die de economie en de politiek zal gaan beheersen.82 Ook in het recht 
zal deze splitsing worden doorgevoerd. 

We keren terug naar Locke's natuurstaat. In deze natuurstaat van vrijheid en 
gelijkheid kunnen mensen elkaar begrijpen en samenwerken dank zij hun -
eveneens van God ontvangen - ratio. Want de ratio is de " Voice of God in man." 
Helaas luisteren veel mensen niet naar de goddelijke stem van de ratio, noch 
volgen zij de geboden van rechtvaardigheid en naastenliefde op. Door hun irra
tioneel en ongehoorzaam gedrag ontnemen zij aan de natuurstaat zijn vreedza
me karakter. Geconfronteerd met de agressie van anderen en met een bedrei
ging van de vrijheids- en gelijkheidsrechten, zullen mensen op grond van de 
rede besluiten om wetten in te stellen die hun natuurrrechtelijke vrijheid, ge
lijkheid en eigendom moeten garanderen. Want where there is no Law, there is no 
Freedom.*2, 

Al verschilt Locke's beschrijving van de natuurstaat hemelsbreed van die 
van Hobbes, uiteindelijk legt ook Locke het oerconflict tussen geldingsdrang 
en erkenningsdwang ten grondslag aan de politieke gemeenschap. Alleen door 
een derde instantie - de wet - kan dit conflict worden opgelost. Pas door de wet
telijk afgedwongen erkenning van de ander ontstaat wederzijdse vrijheid. Hier 
zien we opnieuw hoe de Regel als Regel (Lévi-Strauss) en de Wet een zelfde oor
spronkelijke functie hebben. 

Volgens Hobbes wordt eigendom pas mogelijk wanneer de staat is ingesteld. 
Bij Locke ligt het juist andersom: de bescherming van eigendom dwingt tot het 

81 Dumont 1977:81 
82 Olsen 1984 
83 Locke (1690) 1970:324 
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instellen van een politieke macht. De politieke macht is dus een gevolg van ei
gendom, niet de voorwaarde daartoe. Maar net zoals Hobbes koppelt ook Loc
ke sociale verhoudingen, eigendomsverhoudingen en politieke macht aan el
kaar. N u is eigendom bij Locke een heel ruim begrip dat eigendom van het ei
gen leven, van vrijheid en goederen omvat. Eigendom is primair een relatie tot 
zichzelf, tot de eigen vrijheid, het eigen lichaam, de eigen talenten en de eigen 
arbeidskracht. In die brede zin drukt Locke's eigendomsbegrip vooral het ide
aal van zelfbeschikking en zelf-ontplooiing uit, alsmede verzet tegen uitbuiting 
en onderdrukking. Het "possessieve individualisme" - de beroemde term waar
mee Macpherson84 de zeventiende- en achttiende-eeuwse voorstelling van de 
nieuwe sociale orde kwalificeerde - moet dus niet alleen in eng-economische zin 
worden begrepen. Het conceptuele bereik strekte verder. Individuen hadden 
niet alleen goederen in eigendom, maar ook hun eigen persoon. Zoals in vrije 
contracten over goederen kon worden beschikt, zo kon men - in deze voorstel
ling - ook vrijelijk over zijn arbeidskracht beschikken, of over zijn bewegingen, 
zijn meningen, zijn geloofsovertuiging en lichamelijke integriteit. Het posses
sieve individualisme veronderstelde dus een primaire vrijheid van het subject, 
dat aan geen meester, heer of vorst is onderworpen. 

Door de natuurrechtelijke fundering van de individuele vrijheid en gelijk
heid maakt Locke een ander denken over wederkerigheid mogelijk: tussen par
tijen is alleen dan sprake van wederkerigheid wanneer zij zichzelf als individu
en, in vrijheid en op voet van gelijkheid, over en weer verbinden tot het nako
men van onbepaalde plichten, in het vertrouwen dat op termijn zal worden ver
evend. De pre-moderne feodale en hiërarchische wederkerigheidsverhouding-
en tussen statusgroepen krijgen immers - in het licht van de natuurrechtelijke 
beginselen - een moreel suspect karakter. 

Draagt Locke's theorie over de - door de staat te beschermen - individuele 
natuurrechtelijke gelijkheid en vrijheid in beginsel bij aan een hoger rechtvaar
digheidsgehalte van de wederkerigheidsnorm, zijn opvattingen over de 
privé-eigendom doen daaraan weer af. 

Privé-eigendom 
Locke herleidt niet alleen de natuurstaat maar ook de privé-eigendom tot de re
ligieuze giftethiek. God heeft de aarde aan de mensen in gemeenschappelijk ei
gendom gegeven, met de opdracht de aarde te bewaren. 

"Het is heel duidelijk dat God, zoals koning David zegt, 'de aarde aan de 

84 Macpherson 1962 
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mensenkinderen gegeven heeft', gegeven aan de mensheid gemeenschappe
lijk."^ 

Daarom is het de vraag, zo gaat Locke verder, hoe iemand ooit iets in 
privé-eigendom heeft kunnen verkrijgen, nu de grond, de vruchten van de aar
de en de dieren die er door worden gevoed, gemeenschappelijk eigendom zijn 
van alle mensen, en niemand een oorspronkelijk domein heeft waarin anderen 
geen toegang hebben. Dat is immers de situatie van de natuurstaat. 

Welnu, zo redeneert Locke, gemeenschappelijk bezit heeft geen enkele 
waarde als de mensen er geen gebruik van maken. Pas door het plukken van de 
vruchten en het bewerken van de aarde krijgt de natuur de functie die God er
aan heeft toegekend, namelijk om "er het beste van te maken". Daartoe heeft 
God de mens uitgerust met rede en eigendom van de eigen persoon. Alles wat 
iemand met het eigen lichaam, de eigen handen en de eigen arbeidskracht uit de 
natuur haalt en bewerkt, wordt vermengd met de (eigendom van de) persoon 
en wordt aldus door vermenging privé-eigendom. Omdat het hier om een in
vloedrijke passage in Locke's werk gaat, geef ik deze letterlijk weer. 

"Hoewel de aarde en alle lagere schepselen voor alle mensen gemeenschap
pelijk zijn, heeft toch iedereen zijn eigen persoon in eigendom. Hier heeft 
niemand anders recht op dan hij zelf. De arbeid van zijn lichaam en het 
werk van zijn handen, kunnen wij zeggen, is echt van hem. Al wat hij dan 
ook onttrekt aan de toestand waarin de natuur heeft voorzien en waarin 
zij het heeft gelaten, daarmee heeft hij zijn arbeid vermengd, en er iets mee 
verbonden dat van hem is, en daardoor maakt hij het tot zijn eigendom. 
Waar het door hem is onttrokken aan de gemeenschappelijke toestand 
waarin de natuur het heeft geplaatst, is er door deze arbeid iets aan toege
voegd dat het gemeenschappelijk recht van andere mensen uitsluit. "86 

De persoonlijke arbeid, verricht met betrekking tot de gemeenschappelijke 
goederen, levert volgens Locke de titel op voor privé-eigendom die anderen uit
sluit. Deze eigendom-verschaffende arbeidswaardeleer berust op haar beurt op 
de eigendom van het eigen lichaam en de eigen arbeidskracht. 

De breuk met het pre-moderne wederkerigheidssysteem, die Locke hier vol
trekt, komt er op neer dat hij zowel de persoon als de eigendom individuali
seert. Mensen zijn weliswaar sociaal gericht, aldus Locke, maar zij kunnen 
slechts overleven - en daarmee aan Gods opdracht voldoen - wanneer zij in de 
eerste plaats voor zichzelf zorgen. Daartoe heeft God hen uitgerust met ratio
naliteit en arbeidskracht. De rede dwingt ertoe die kracht te gebruiken. Daar
om realiseren alleen ijverige en hardwerkende mensen Gods bedoeling. Met an-

85 Locke (1690) 1988:78 
86 Locke (1690) 1988:78-79 

172 



Vrijheid, gelijkheid en wederkerigheid 

dere woorden: hoe harder men werkt, hoe meer men zich mag toe-eigenen. Het 
recht op eigendom is daarmee niet langer gebaseerd op behoefte en op een soci
aal principe, zoals in de pre-moderne vormen van gemeenschappelijke eigen
dom, maar op arbeid en het individu-principe.87 

Toch breekt Locke's theorie - tot zo ver - nog niet volledig met de 
pre-moderne wederkerigheidsnorm. Aan de toe-eigening zijn namelijk grenzen 
gesteld. Men mag zich niet meer toe-eigenen dan men kan gebruiken. Men mag 
bij voorbeeld de vruchten niet laten wegrotten, of het land onbewerkt laten. 
Voorts moet men er rekening mee houden dat er genoeg overblijft voor ande
ren, dat bovendien van dezelfde kwaliteit is.88 Er is dus nog geen sprake van to
tale uitsluiting uit het door de wederkerigheidsnorm beheerste systeem van ge
meenschappelijke eigendom. Nadrukkelijk stelt Locke dat degene die zich 
meer toe-eigent dan hij kan gebruiken of tegen andere zaken kan ruilen, oneer
lijk handelt en anderen berooft van hun rechtmatige deel. Bovendien komt aan 
een door de mensen zelf ingestelde rechterlijke instantie de bevoegdheid toe om 
eigendom te herverdelen wanneer de billijkheid dat eist. 

De symbolische breuk met het systeem van de pre-moderne wederkerigheid 
voltrekt Locke pas wanneer hij over de introductie van het geld komt te spre
ken. De gevolgen daarvan betekenen volgens Locke een drastische verandering 
van de natuurstaat. Kenmerk van geld is namelijk dat het niet aan bederf onder
hevig is. Vruchten en groenten kan men maar een beperkte tijd oppotten. 
Voordat ze bederven moeten ze worden geruild tegen andere goederen. Wat 
God gegeven heeft mag men immers niet laten bederven. Maar bij geld ligt dat 
anders. Men kan het onbeperkt in voorraad houden omdat goud en zilver niet 
bederven. Wie geld oppot, handelt daarom niet in strijd met Gods gebod. 

Omdat eigendom van geld niet aan natuurlijke grenzen is gebonden, hou
den ook de natuurlijke grenzen van de behoeften op. Alles wat men meer pro
duceert dan waaraan men behoefte heeft, kan tegen geld worden verkocht en 
krijgt daardoor een andere intrinsieke waarde. Hoe meer geld men wil bezitten, 
hoe meer land men zal omheinen om te exploiteren. En zo ontstaan met de in
troductie van het geld, economische ongelijkheid, sociale ongelijkheid en een 
fundamentele verstoring van het naar evenwicht zoekende wederkerigheidssys-
teem. 

Maar de mensen hebben deze ongelijkheid volgens Locke zelf gewild. In de 
natuurstaat zijn zij immers eikaars volkomen gelijken en in even volkomen 
vrijheid zijn zij akkoord gegaan met de invoering van geld en daarmee ook met 

87 Dumont 1977:242, noot 4 
88 Locke (1690) 1988:79 
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de ongelijke en onevenredige verdeling van de aarde.89 Degenen die - bijvoor
beeld omdat zij te lui of te weinig rationeel zijn - geen of te weinig grond heb
ben verworven, rest niets anders dan hun arbeidskracht te verkopen. Maar om
dat zij niet hun eigen grond bewerken, maar die van anderen, zal hun arbeids
kracht nooit tot eigendom leiden. 

Locke's opvatting dat over de introductie van het geld - en dus ook over de 
sociale ongelijkheid die daarvan het gevolg is - door de mensen zelf overeen
stemming is bereikt, leidt tot een innerlijke tegenstrijdigheid in zijn sociale con
tractstheorie. Want wanneer mensen - ter bescherming van hun eigendom te
gen de hebzucht en het geweld van anderen - overeenkomen een politieke ge
meenschap op te richten, wordt de sociale en economische ongelijkheid die 
door de invoering van het geld in de natuurstaat is ontstaan, van meet af aan in 
de staat ingebouwd en door het recht gelegitimeerd. De door Locke gepostu
leerde natuurrechtelijke vrijheid en gelijkheid van mensen alsmede hun natuur
recht op eigendom worden op datzelfde moment een ideologische voorstelling 
van de werkelijkheid. Op dezelfde wijze wordt ook het recht dat deze natuurlij
ke vrijheid, gelijkheid en eigendom moet beschermen een ideologie. Rousseau 
is een van de eersten die hier op wijzen. Zijn kritiek komt verderop ter sprake. 

Locke's politiek-filosofische voorstelling van de homo economicus die zich 
door zijn eigendom ontplooit en zich door middel van economische contracts
relaties met anderen verhoudt, begint haar triomftocht door de Moderniteit 
wanneer de invloedrijke politieke economie van Adam Smith deze voorstelling 
bekrachtigt. In An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations 
(1776) vraagt Smith zich af welk mechanisme de samenleving voortstuwt én bij
eenhoudt. Het antwoord vond hij in een invisible hand die de geldingsdrang en 
de driften van de enkeling zodanig stuurt dat het eigenbelang per saldo overeen
stemt met het belang van de groep. Dit onzichtbare sturingsmechanisme is de 
prijsvorming die in concurrentie tot standkomt. In de theorie van Smith wordt 
het conflict tussen geldingsdrang en erkenningsdwang opgelost door het prijs
mechanisme. De bakker die zijn brood verkoopt voldoet volgens Smith niet 
aan onbepaalde, morele plichten, maar is uit op de hoogste prijs. Gedreven 
door het eigenbelang komt de mens in actie en probeert hij zich optimaal aan de 
ander te verrijken. Maar dankzij de remmende werking van de concurrentie 
ontaardt het najagen van het eigenbelang niet in een meedogenloze uitbuiting 
van de ander. Want wanneer de bakker een te hoge prijs vraagt, gaan de klanten 
naar een andere bakker. En betaalt hij zijn medewerkers te weinig, dan zullen 
zij vertrekken naar een baas die meer betaalt. In zijn eigen belang zal de bakker 
daarom zijn prijzen verlagen en zijn personeel beter betalen. Per slot van reke-

89 Locke (1690) 1988:92 
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ning is iedereen - bakker, klant en personeel - beter af. Zolang prijzen elkaar 
dankzij de concurrentie in evenwicht houden, leidt het eigenbelang tot sociale 
harmonie in de samenleving. De drang naar rijkdom en kapitaalaccumulatie 
leidt bovendien tot verhoging van de produktiviteit, die op haar beurt in een 
steeds verdergaande arbeidsdeling resulteert. O p deze wijze ontstaat een onop
houdelijke groei van het aantal mensen dat zich in samenwerking verbindt en 
aldus participeert in de welvaart. 

De mechanismen van prijsvorming en concurrentie dienen voorts de sociale 
moraal. Het welbegrepen eigenbelang dwingt mensen er immers toe geen korte 
termijnsuccessen na te jagen, maar hun winstgroei over een lange termijn te ver
zekeren. Dus zullen de mensen spaarzaam en sober zijn. In hun handelscontac
ten zullen zij het vertrouwen van de ander willen wekken en daarom eerlijk
heid betrachten. En zij zullen hun hebzucht intomen. Het rationeel begrepen 
eigenbelang bevordert dus niet alleen de economische welvaart, maar tevens de 
rechtvaardigheid en deugdzaamheid. 

Smith heeft geen theorie van het sociaal contract nodig. De ideale inrichting 
van de samenleving wordt volgens hem niet gevonden in gemeenschappelijk 
overeengekomen wetten en de overdracht van de handhaving daarvan aan de 
staat, maar in de natuurlijke wetten van de concurrentie en prijsvorming. De 
rechtvaardigheid die op deze wijze tot standkomt is een typische mutualiteits
rechtvaardigheid. Partijen erkennen elkaar slechts voorzover zij elkaar als con
tractanten, die het wederzijdse eigenbelang bevorderen, herkennen. 

Zo zien we hoe de voorwaarden voor réciproque verhoudingen van een 
hoog moreel niveau die - dankzij het gelijkheids- en vrijheidsbeginsel - in de 
contractsfilosofie van Locke zijn neergelegd, worden afgezwakt door de domi
nante positie die aan privé-eigendom en contractsrelaties worden toegekend. 
De potentiële reciprociteit verwordt tot mutualiteit. Bij Smith krijgen deze 
contractrelaties een uitgesproken strategisch en instrumenteel karakter, die als 
sociaal rechtvaardig worden gepresenteerd. Mede door de enorme invloed van 
The Wealth of Nations wordt in de symbolische orde van de Moderniteit de (eco
nomische) mutualiteitsnorm dominant, de potentiële reciprociteit van de con
tractsfilosofie ten spijt.90 

90 Overigens was ook Smith doordrongen van de waarde en het sociale be
lang van een reciprociteitsmoraal. Maar zijn Theory of Moral Sentiments 
(1759) waarin hij zijn moraaltheorie heeft neergelegd, is aanzienlijk min
der invloedrijk geworden dan The Wealth of Nations. Pas de laatste jaren 
zien we een toenemende belangstelling voor dit eerste hoofdwerk van 
Smith ontstaan. 
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6.1 De staatsopvatting van Locke en de wederkerige rechtsbetrekking 
tussen staat en burgers 

Waar Locke in zijn politieke filosofie contractuele relaties tussen burgers con
strueert, daar ziet hij de verhouding tussen staat en burgers als een 
niet-contractuele vertrouwensverhouding. Laslett91 benadrukt dat Locke op
zettelijk niet van een contractuele relatie tussen staat en burgers spreekt. Het 
zijn de burgers die een contract afsluiten ter bescherming van hun life, liberties 
and estates. Daarin komen zij overeen een derde instantie - de staat - in te stellen 
die, door middel van wetten, bemiddelt in het conflict tussen geldingsdrang en 
erkenningsdwang, en dankzij deze bemiddeling een nieuwe gemeenschappelij
ke symbolische orde installeert. Door middel van dit in vrijheid en op voet van 
gelijkheid overeengekomen gemeenschappelijke speelveld voor hun sociale be
trekkingen, kunnen de burgers elkaar als rechtssubjecten - onderworpen aan de 
Rule of Law - herkennen en erkennen. 

O p deze rationele wijze worden tussen burgers principiële rechtsbetrek
kingen92 gerealiseerd die door de staat - als derde, arbitrerende instantie - wor
den gewaarborgd. De staat is dus geen contractspartij, maar het resultaat van 
een contract. Daarom behoudt volgens Locke de staat slechts zijn legitimatie 
indien en zolang de burgers in de staat de behartiging van hun belangen herken
nen. Op deze wijze construeert Locke een op identificatie gebaseerde, onder
ling verwisselbare verhouding tussen burgers en regeerders. Mede daarom kan 
hij een duurzame vertrouwensrelatie tussen staat en burgers veronderstellen. In 
de staat en in de regeerders keert immers het eigene van de burgers weder, na
melijk hun in vrijheid en op voet van gelijkheid gemaakte onderlinge afspra
ken. 

Een andere consequentie van Locke's constructie van de duurzame vertrou
wensrelatie tussen staat en burger is dat de wetten die de staat uitvaardigt alleen 
dan legitiem zullen zijn indien zij de rationele en principiële wederkerigheid 
tussen de rechtssubjecten bevorderen. Zouden immers de mét de staat geïnstal
leerde principiële rechtsbetrekkingen worden verstoord, dan herleeft de gel
dingsdrang en worden life, liberty and estates opnieuw bedreigd. 

In zijn staatsfilosofie blijkt Locke bij uitstek de grondlegger van de wederke
rige rechtsbetrekking tussen overheid en burgers te zijn. Des te meer bevreem
ding wekt het dat - bij mijn weten - zijn naam niet wordt genoemd in de inmid
dels omvangrijke literatuur die in het laatste decennium is verschenen over de 
wederkerige rechtsbetrekking in de Algemene wet bestuursrecht. Voorzover 

91 In zijn inleiding op Locke 1970:113 
92 Salet 1994 
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de wederkerige rechtsbetrekking wordt herleid tot het sociaal contract, wordt 
eerder Hobbes aangehaald (wiens ideeën over de soevereiniteit van de staat zich 
zouden verzetten tegen wederkerigheid tussen overheid en burgers) dan Locke 
die de voor wederkerigheid zo belangrijke vertrouwensband tussen overheid 
en burgers benadrukt. Hirsch Ballin, door wie Locke evenmin met name wordt 
genoemd, verwijst overigens direct naar diens ideeën waar hij schrijft: 

"Voor heel het recht in een democratische rechtsstaat geldt dat de gebon
denheid van de burgers aan de besluitvorming van de staatsorganen - wet
gevend, bestuurlijk of rechterlijk - de gebondenheid van de overheid aan 
het recht en haar plicht tot effectieve bescherming van recht en vrijheid tot 
voorwaarde heeft. Dat is de kern van het denkmodel van het maatschappe
lijk contract, en het is die wederkerigheid implicerende, fundamentele con
stitutionele beslissing die ook de wederkerigheid in het bestuursrecht 
voortbrengt.93 

Of de rechtsbetrekkingen tussen overheid en burgers, die in de Algemene 
wet bestuursrecht worden geconstrueerd, overigens de toets aan het in dit boek 
ontwikkelde wederkerigheidsbegrip kunnen doorstaan of als pseudo-wederke-
righeid moeten worden gekwalificeerd, is een andere vraag, die in het volgende 
hoofdstuk aan de orde komt. Eerst verdient nog de derde foundingfather van de 
moderne rechtsorde aandacht: Rousseau. Zijn ideëen staan in sommige opzich
ten haaks op die van Hobbes en Locke, maar zijn niet minder belangrijk om de 
transformatie van de wederkerigheidsnorm te begrijpen. 

7 HET SOCIAAL CONTRACT ALS 
PSEUDO-WEDERKERIGHEID: ROUSSEAU EN DE 
DENATURERING VAN WEDERKERIGHEID 

' 'Het zou voor de rust van de wereld beter zijn geweest indien deze man nooit 
had geleefd",94 sprak Napoleon toen hij het graf van Jean-Jacques Rousseau 
(1712 -1778) bezocht. Rust heeft Rousseau - die naar eigen zeggen zijn hele leven 
naar rust en harmonie verlangde - de wereld inderdaad niet geschonken, en ove
rigens ook zelf nooit gevonden. Zijn opgejaagde en avontuurlijke leven weer
spiegelde zich in een oeuvre met een zodanige verbeeldingskracht en reikwijdte 
dat het - tot ver na zijn dood - als een onuitputtelijke bron voor filosofen, socio
logen, antropologen, psychologen en pedagogen fungeerde. Kant, Marx, Durk-

93 Hirsch Ballin (1989:4) 1991 
94 Geciteerd bij De Valk in zijn inleiding op Vertoog over de ongelijkheid, 

1983:14 
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heim en Lévi-Strauss werden door Rousseau op het spoor van hun wetenschap
pelijke vernieuwingen gezet. 

Rousseau inspireerde niet alleen de sociale wetenschappen, ook sociale en 
politieke bewegingen hebben naar hartelust uit zijn gedachtengoed geput. Libe
ralen, communisten, socialisten, fascisten, anarchisten, communitaristen en 
ecologen, zij allen meenden in het multi-interpretabele werk van Rousseau hun 
gelijk te kunnen vinden. Rousseau, die als een van de eerste ideologie-kritici 
wordt beschouwd, bleek zelf de geestelijke vader van talloze nieuwe ideologie
ën te worden. 

Tezamen met Hobbes en Locke wordt Rousseau vooral gezien als een van 
de grote natuurrechtelijke filosofen die de macht van de staat en de souverein 
opnieuw probeerden te legitimeren. Vanaf de zestiende en zeventiende eeuw 
werd deze macht niet langer algemeen als van goddelijke oorsprong be
schouwd.95 De zoektocht naar een nieuwe legitimatie van de staatsmacht werd 
verricht vanuit het denkmodel van de natuurstaat, als een pre-symbolische orde 
waarin de mensen nog zonder regels, conventies of wetten leefden. 

"De filosofen die de grondslagen van de maatschappij hebben onderzocht, 
hebben allen de noodzaak gevoeld om terug te gaan tot de natuurstaat", 

aldus Rousseau, 
"maar geen van hen is zo ver gekomen".96 

Zelf legt hij de weg opnieuw af in zijn Discours sur l'origine et les fondemens 
de l'inégalité parmi les hommes (1755). Al gaande komt Rousseau tot een heel an
dere opvatting van de natuurstaat dan Hobbes. Veel uitvoeriger dan Hobbes 
documenteert en motiveert hij de ontwikkelingsgang van de mensheid vanuit 
de natuurstaat, via de "wordende beschaving" naar het sociaal contract: het 
tweede denkmodel met behulp waarvan de macht van de staat wordt gerecht
vaardigd. In het Discours beschrijft Rousseau deze ontwikkelingsgang als een di
alectisch proces van vooruitgang enerzijds en verval en vervreemding ander
zijds, dat onvermijdelijk moet uitmonden in een (pseudo) sociaal contract 
waarin de rijken en de machtigen door list en bedrog hun wil opleggen aan de 
armen en de machtelozen. In het in 1762 verschenen Du Contrat Social ont-

95 Zie Derathé (1979:33) "Dans l'esprit de ceux qui l'ont formulée, la théorie du 
contrat social était destinée a combattre et a remplacer la doctrine du droit di
vin, ou théorie de l'origine divine du pouvoir civil." De theorie van de god
delijke oorsprong van de politieke macht definieerde de macht van de 
Kerk tegenover de staat. Deze theorie vond haar bron in de uitspraak van 
de apostel Paulus: non estpotestas nisi a Deo. Er is geen andere macht dan 
die van God. Zie ook noot 48. 

96 Rousseau (1755) 1983:54 
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werpt Rousseau zijn eigen contractstheorie en schetst hij de voorwaarden voor 
een werkelijk legitieme, democratische staat. 

Beide werken - die als een respectievelijk descriptief en prescriptief betoog 
logisch samenhangen - worden hieronder besproken vanuit de optiek van de 
wederkerigheid. De elementen van het wederkerigheidsbegrip alsmede de 
transformaties van de wederkerigheid die in de voorafgaande hoofdstukken 
werden besproken, komen - zij het in een andere terminologie - in beide wer
ken van Rousseau terug en vormen er zelfs een van de rode draden van. 

7.1 Het vertoog over de ongelijkheid 

Het Het vertoog over de ongelijkheid?7 bestaat uit twee delen. In het eerste deel 
bespreekt Rousseau de natuurmens in de natuurstaat (état de nature). In het 
tweede deel de geschiedenis van de beginnende samenleving {société naissante) -
die strikt genomen nog onderdeel uitmaakt van de natuurstaat - en vervolgens 
de vestiging van de politieke samenleving: de staat {société établie). 

Rousseau's beschrijving van de natuurstaat is een directe polemiek met 
Hobbes. Het leven zonder de symbolische orde van wet en regel levert volgens 
Rousseau géén situatie op waarin de onbeteugelde geldingsdrang in een oorlog 
van allen tegen allen ontaardt. Integendeel, in de natuurstaat leven de mensen 
aanvankelijk als nomaden die slechts hun instinctieve behoeften willen bevredi
gen, anderen daarbij nauwelijks nodig hebben en daarom ook geen taal hoeven 
te ontwikkelen. Deze mensen waren zichzelf genoeg en kenden nog niet de 
hartstochten en ondeugden van de naijver, jaloezie en bezitsdrang waarvan 
Hobbes de natuurmens beticht. Er bestond ook geen ongelijkheid tussen de 
mensen. Want waar had deze door veroorzaakt kunnen worden nu de mensen 
vrij en onafhankelijk van elkaar waren? Zij waren immers niet op elkaar aange
wezen voor de bevrediging van hun instinctieve behoeften. De aarde voorzag 
in al wat de mens nodig had. Heerschappij en slavernij - aldus Rousseau - ont
staan pas wanneer mensen ter realisering van hun doeleinden van elkaar af
hankelijk worden. 

Alles in de natuurmens sluimert nog: zijn rede, zim passies, en zijn vermo
gen tot vervolmaakbaarheid (perfectabilité), een vermogen dat hem van het dier 
onderscheidt. De natuurmens kent alleen de drang tot zelfhandhaving {amour 
de soi). In slechts één - maar uitermate belangrijk - opzicht laat de natuurmens 
zien dat hij een sociaal wezen is: hij beschikt over het spontane vermogen tot 
identificatie en medelijden met de ander. Identificatie betekent hier zelfs volle-

97 De geraadpleegde editie is de Nederlandse editie van 1983, ingeleid door 
De Valk. 
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dige vereenzelviging met de ander. Want omdat er nog geen rede is, geen taal en 
geen uitwisseling tussen de mensen, is er ook nog geen besef van verschil. Het 
lijden van de ander is het eigen lijden. 

Met het begrip medelijden introduceert Rousseau wederkerigheid als een 
primordiale en pre-rationele capaciteit van mensen, een capaciteit die hij overi
gens ook aan dieren toekent. 

"Het is een ingeboren afkeer om zijn soortgenoot te zien lijden, een afkeer 
die een rem zet op zijn ongebreidelde streven naar eigen welzijn. Ik denk 
niet dat men mij zal tegenspreken als ik de mens de enige natuurlijke 
deugd toeken die ook de meest geharde kwaadspreker inzake de menselijke 
deugden hem niet zal kunnen ontzeggen. Het gaat hier over het medelij
den, een gemoedsgesteldheid die past bij zulke zwakke, aan zo veel kwalen 
onderhevige wezens als wij zijn: een deugd die bij de mens aan elke redene
ring voorafgaat en daarom juist universeel voor de mens heilzaam is; een 
deugd die zelfs zo zeer in de natuur verankerd ligt, dat zelfs de dieren er 
soms blijk van geven. "98 

Het streven naar instinctieve zelfhandhaving (geldingsdrang) wordt - aldus 
Rousseau - getemperd door de herkenning en spontane erkenning van de ander, 
die in zijn verdriet en pijn zo zeer een gelijke is. Het andere keert - zonder be
middeling - als het eigene weder. 

"Alle maatschappelijke deugden komen uit deze eigenschap voort", 
zo vervolgt Rousseau, 

"want wat is de vrijgevigheid, de vergevingsgezindheid, de medemense
lijkheid anders dan medelijden, en wel medelijden met de zwakken, de 
schuldigen, en met de mensheid als geheel?"99 

Het spontane vermogen tot identificatie en wederkerigheid neemt in de na-
tuurstaat de plaats in van wetten, zeden en deugden. Deze instinctieve wederke
righeid gaat volgens Rousseau verloren zodra de rede en de reflectie ontwaken. 
Het is hetzelfde moment waarop de mensheid zowel aan haar geschiedenis van 
vooruitgang en beschaving begint, als aan haar geschiedenis van zedelijk verval. 
De rede ontstaat door bewustwording van de ander als ander en daarmee door 
de bewustwording van zichzelf. De vergelijking met de ander en de reflectie 
over de verschillen doen de eigenliefde [amourpropre) ontstaan. De zelfhandha
ving, de amour de soi die - als een natuurlijke vorm van geldingsdrang werd ge
temperd door het medelijden met de ander - verwordt tot een geldingsdrang die 
niet meer wordt getemperd, maar naar superioriteit over anderen streeft. 

98 Rousseau (1755) 1983:80. 
99 Rousseau (1755) 1983:81-82 
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In rudimentaire vorm zien we de subject-thematiek van Benjamin, Lacan en 
Mead die in het eerste hoofdstuk van dit boek werd besproken, bij Rousseau 
reeds aanwezig. In vergelijkbare termen interpreteert Lemaire de visie van 
Rousseau die uitgaat van 

"een zelfbewustzijn dat wordt geboren uit de dialectische verhouding met 
de ander. (...) Het zelfbewustzijn ontstaat in de strijd om de erkenning 
door de ander. Vanaf nu wil het individu leven 'in de ogen van de ander', 
'bevestigd' door de ander, 'in de opinie' van de ander. Hij is niet meer in 
staat te leven 'vanuit zichzelf, bemiddeld door het bewustzijn van de an
der. (...) Maar in hethart van het 'ik' dat aldus wordt geboren inhetproces 
van vergelijking met en onderscheiding van de ander, heerst van meet af 
aan een tegenstrijdig verlangen: elk 'ik ' wil dat de ander hem prefereert bo
ven zichzelf, hetgeen een onmogelijk verlangen is. "wc 

Ook bij Rousseau wordt door de rede en de reflectie de Ander geboren. Van
af dat moment ontstaat het vraagstuk van de wederkerigheid als een spannings
verhouding tussen geldingsdrang en erkenningsdwang. Maar volgens Rousseau 
- en daarmee is hij een achttiende-eeuwse voorloper van Girard101 - ontaardt in 
de loop van de beschaving de wederkerigheid in een negatieve wederkerigheid. 
De identificatie met de ander, ten gevolge van vergelijking en reflectie, leidt 
steeds minder tot empathie en solidariteit, maar ontwikkelt zich tot afgunst en 
jaloezie. De verschillen tussen het Ik en de ander worden als onacceptabel erva
ren. Men wil hebben wat de ander heeft of zijn wat de ander is, en liefst nog 
meer of beter. 

De negatieve wederkerigheid wordt bevorderd door externe factoren, die 
door Rousseau uitgebreid worden beschreven. Confrontatie met natuurver
schijnselen als overstromingen of aardbevingen, dwingt mensen ertoe veilige 
gebieden op te zoeken en daar te blijven. De mensen gaan hutten bouwen, ko
men met elkaar in contact en ontwikkelen een gemeenschappelijke taal. Uit 
deze contacten komt vervolgens de behoefte voort om elkaar te zien en gezien 
te worden, en vooral om zich met elkaar te vergelijken en te meten. 

"De beste zanger of danser, de mooiste, de sterkste, de handigste of de meest 
welsprekende kwam het meest in aanzien: dat was de eerste stap naar de 
ongelijkheid - en tevens naar de ondeugd. (...) Want zodra de mensen be
gonnen waren elkaar op hun waarde te schatten, zodra zich in hun brein 
de idee van aanzien begon vast te zetten, meende iedereen er aanspraak op 
te kunnen maken. Tegenover niemand kon men ongestraft hierin ten 

100 Lemaire 1980:127 
101 Zie de inleiding op dit hoofdstuk. 
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achter blijven. Zo kwam het tot de eerste verplichtingen van beleefd
heid. "'02 

In deze passage brengt Rousseau de kernelementen van wederkerigheid te 
berde. Wil men erkend worden als uniek subject dat superieur is ten opzichte 
van de ander, dan zal men deze erkenning alleen verkrijgen wanneer men ook 
de ander erkent, bij voorbeeld door "verplichtingen van beleefdheid". Voor het 
zelfrespect is men immers afhankelijk van de achting van anderen. De geldings
drang stoot daarom onherroepelijk op de erkenningsdwang. In de voorafgaan
de hoofdstukken van dit boek werd betoogd dat van daaruit duurzame positie
ve wederkerigheid mogelijk wordt. Maar Rousseau betoogt - in logische lijn 
met de door hem geconstateerde historische tendens van negatieve wederkerig
heid - anders. De erkenning die noodzakelijkerwijs gegeven moet worden is 
slechts schijn, die ertoe dient om - ten behoeve van het eigenbelang - de jaloezie, 
de afgunst en de hebzucht te maskeren. De wederkerigheid is een pseu-
do-wederkerigheid. 

Bezit en arbeidsdeling 
De geldingsdrang die ontstaat met de rede en de reflectie, wordt versterkt zodra 
landbouw, metaalbewerking en privé-bezit tot ontwikkeling komen. Zij bete
kenen een revolutie in de geschiedenis van de mensheid die de sluimerende ver
mogens activeren, de perfectabüité prikkelen en de vooruitgang bevorderen. 
Maar opnieuw betekent deze stap vooruit tevens een stap achteruit in de zeden. 
Rousseau geeft een gedetailleerde beschrijving van dit proces. 

In eerste instantie brengt de bewerking van de landbouwgrond het bezit met 
zich mee dat de mens moet verwerven om zichzelf te kunnen handhaven. 

"De bewerking van de velden leidde noodzakelijkerwijs tot hun verdeling; 
en de eigendom, eenmaal erkend, tot de eerste rechtsregels: want om ieder
een het zijne te geven moet iedereen iets kunnen bezitten. Bovendien be
gonnen mensen hun blik naar de toekomst te richten. Iedereen zag dat hij 
iets te verliezen had, en dus te vrezen had voor de vergelding van onrecht 
dat hij een ander zou aandoen. Deze oorsprong is te waarschijnlijker, daar 
het ondenkbaar is dat de idee van eigendom uit iets anders voortspruit dan 
uit het verrichten van arbeid: wat zou de mens, om zich iets toe te eigenen 
dat hij zelf niet heeft geschapen, daaraan anders kunnen toevoegen dan 
zijn arbeid ?m Alleen de arbeid geeft de landbouwer recht op de voort
brengselen van de aarde die hij bewerkt heeft, en dientengevolgen ook op 
de grond - althans tot er is geoogst, en dat vanjaar op jaar. "104 

102 Rousseau (1755) 1983:97 
103 Rousseau volgt hier de arbeids-en kolonisatietheorie van Locke. 
104 Rousseau (1755) 1983:101-102 
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In tweede instantie echter leiden het bezit en de bewerking van de grond tot 
sociale ongelijkheid. Vanaf het moment dat mensen grond bezitten, wordt hun 
bestaan "geobjectiveerd in bezit"105. Zij raken door deze objectivering extra 
kwetsbaar voor de bezitsdrang van degenen die bij de verdeling van de gronden 
zijn overgeschoten, of door luiheid niet zelf hun gronden hebben bewerkt. 

Het had bij deze stand van zaken kunnen blijven, aldus Rousseau, indien 
niet een arbeidsdeling tot stand was gekomen tussen landbouwers en metaalbe
werkers. Was daarbij sprake geweest van een nauwkeurig evenwicht tussen 
voedselverbruik enerzijds en het gebruik van ijzer anderzijds, dan was er nog 
geen man overboord geweest. In dat geval zou er immers eerlijk worden ge
ruild. Maar helaas bleken talenten, ijver, energie, handigheid en inventiviteit 
ongelijk over de mensen te zijn verdeeld. Pas in de beginnende samenleving 
krijgt deze natuurlijke ongelijkheid, onder invloed van de arbeidsdeling, haar 
funeste effecten. Door de wederzijdse afhankelijkheid van eikaars inspanning
en kan de sterkste en slimste zich verrijken ten koste van de zwakkere en dom
mere. Zodra rijkdom en armoede ontstaan, vermeerderen de jaloezie en de riva
liteit. Ondertussen blijven armen en rijken van elkaar afhankelijk. De rijke 
heeft de diensten van de armen nodig, de arme de hulp van de rijken. 

Als het zover is gekomen, laat het overige zich raden, schrijft Rousseau. In 
de sociale en economische context van toenemende ongelijkheid komen de gel
dingsdrang, het streven naar erkenning, de rationele vermogens en de verbeel
dingskracht die de samenleving vooruit zullen brengen, nog verder tot ontwik
keling. Maar de geldingsdrang, de talenten en capaciteiten worden slechts ge
richt op bezit en bezitsvermeerdering. Daarom wordt de strijd om achting en 
erkenning een strijd om bezit, niet zo zeer omdat mensen uitbreiding van hun be
zit echt nodig hebben, als wel om zich boven anderen te verheffen.l0b 

Deze strijd brengt verdergaande vervreemding en verval van zeden met zich 
mee. Want omdat de mensen beseften dat eigenschappen als talenten, kracht en 
handigheid tot achting en erkenning leiden en in de omgang met anderen 
voordeel opleverden, leerden mensen deze eigenschappen te veinzen en zich 
anders voor te doen dan zij waren. Zijn en schijnen worden twee heel verschillen
de dingen.107 

Rousseau behandelt hier opnieuw het thema van de pseudo-wederkerigheid, 
maar nu in verband met de noodlottige geschiedenis van de bezitsverhouding-
en. Omdat er in de beginnende samenleving nog geen wetten waren die de gel
dingsdrang beteugelden, wordt de strijd om het bezit steeds harder, en dienten-

105 Lemaire 1980:137 
106 Rousseau (1755) 1983:103 
107 Rousseau (1755) 1983:103 
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gevolge wordt ook de capaciteit van mensen om elkaar listig voor hun eigen 
karretje te spannen des te groter. De geldingsdrang en het antagonisme worden 
met toenemend raffinement gemaskeerd. Mensen raken daardoor vervreemd 
van hun natuurlijk vermogen tot empathie en medelijden. Zij spelen slechts we
derkerigheid, maar door de vele schijngestalten die zij - ten behoeve van het ma
terieel gewin - in hun onderlinge verkeer aannemen, keert het andere niet meer 
als het eigene weder. 

De mensen verliezen het gemak om tot elkaar door te dringen, men durft 
zich niet meer te laten zien zoals men is. (...)De verworvenheden van de ci
vilisatie: landbouw, metaalbewerking, privé-bezit worden bekocht met 
het regime van schijn, list en bedrog: dit is de prijs die de mensheid voor 
haar vooruitgang moet betalen.108 

Het sociaal contract als pseudo-wederkerigheid 
De rijken, die het meest zijn aangetast door eigenliefde en daarom het meest 
zijn geschoold in veinzerij, list en bedrog, hebben het meest te verliezen. O m 
een einde te maken aan de bandieterij van de armen, en om hun bezit voor eens 
en altijd door eigendomsrechten veilig te stellen, moeten de rijken een nieuwe 
list bedenken. Zij begrijpen dat zij met geweld niet verder komen. Geweld 
houdt immers de inmiddels ontstane oorlog van allen tegen allen in stand. 
Daarom zal de rijke op een of andere wijze de instemming van de armen moe
ten mobiliseren. 

"De rijke ontwikkelde dan tenslotte, gedrongen door de omstandigheden, 
het meest geslepen plan dat ooit in het menselijk brein is opgekomen: de 
krachten juist van zijn aanvallers te zijnen voordele te gebruiken, van zijn 
tegenstanders zijn verdedigers te maken, hun andere gedragsregels in te 
fluisteren, hun andere instituties te geven die hém voordeel brachten - te
genovereen natuurrecht dat hem alleen maar hinderde. (...) 'Laten we ons 
verenigen', zei hij tegen hen, 'om de zwakken te beschermen tegen onder
drukking, om de eerzuchtigen in te tomen, en ieder het bezit van wat hem 
toebehoort te verzekeren. Laten we regels van recht en vredeplicht instel
len waaraan allen zich moeten houden, regels die zonder aanzien desper-
soons zullen gelden, en die tot op zekere hoogte de grillen van het lot teniet 
doen door zowel de machtigen als de zwakken gelijkelijk te onderwerpen 
aan wederzijdse plichten. Kortom, laat ons in plaats van onze krachten te
gen onszelf te keren, deze bundelen in één opperste macht, die ons regeert 
naar wijze wetten, die alle leden van het verbond beschermt en verdedigt, 

108 Lemaire 1980:132-133 
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die de gemeenschappelijke vijanden afweert, en eeuwige eendracht tussen 
ons handhaaft. "109 

Door middel van dit op list gebaseerde sociaal contract ontstonden de poli
tieke samenleving, de staat en 

"de wetten die de zwakke nieuwe kluisters aanlegden en de rijke nog meer 
macht gaven, die de natuurlijke vrijheid onherstelbaar vernietigden, en 
voor eens en altijd de wettelijke regels van de eigendom en van de ongelijk
heid vastlegden. "no 

Net zoals Hobbes en Locke ziet ook Rousseau het sociaal contract als het 
enige, rationele middel om de verwoestende geldingsdrang te beteugelen. In een 
pact geven mensen hun geldingsdrang op in ruil voor erkenning van hun (eigen
domsrechten. Deze ruil verloopt via een derde, arbitrerende instantie - de staat 
of politieke gemeenschap - waaraan alle partijen zich onderwerpen en die de 
rechten van allen gelijkelijk garandeert. Vanaf dat moment worden de relaties 
tussen A en B bemiddeld door C, de derde instantie die wederkerigheid moge
lijk maakt en handhaaft. 

Maar anders dan Hobbes en Locke is Rousseau van mening dat dit sociaal 
contract even vals en listig is als de rede op grond waarvan tot contractssluiting 
wordt besloten. De rede en de rationele overtuigingskracht worden immers 
ingezet om de armen te misleiden en de ware bedoeling van de rijken - hun bezit 
veilig te stellen - te verbergen. De gegroeide sociale ongelijkheid wordt aldus 
door middel van het sociaal contract gelegitimeerd. De wederkerigheid die in 
het contract op rationele wijze wordt geconstrueerd is daarom een pseu-
do-wederkerigheid. Deze lijkt in niets meer op de spontane wederkerigheid in 
de natuurstaat. Integendeel. Het pseudo-wederkerige sociaal contract verhult 
en legitimeert de fatale maatschappelijke effecten van de negatieve wederkerig
heid. Het pseudo-sociaal contract maakt niet de weg vrij voor een nieuwe en 
rechtvaardige samenleving, maar continueert met andere middelen de oorlog 
van allen tegen allen. Het is deze geschiedenis van vooruitgang en verval die er 
uiteindelijk toe heeft geleid dat - in Rousseau's beroemdste woorden - "de mens 
vrij wordt geboren, maar overal in ketenen ligt".m 

In Du Contrat Social (1762) ontwerpt Rousseau een nieuw sociaal contract, 
dat niet meer op list en bedrog is gebaseerd, maar de gegroeide sociale tegenstel
lingen opheft en de door de bezitsdrang ontstane vervreemding teniet doet. De 
spontane wederkerigheid van de natuurstaat - gebaseerd op vereenzelviging 

109 Rousseau (1755) 1983:106 
110 Rousseau (1755) 1983:107 
111 Rousseau (1762) 1977:15 
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met de ander - kan daarom terugkeren, maar nu onder de condities van een gea
vanceerde, politieke samenleving. 

7.2 Het Sociaal Contract 

Ten onrechte worden Rousseau's politieke denkbeelden vaak met een "terug 
naar de natuur"-filosofie geassocieerd. Deze associatie miskent de inzet van Du 
Contrat Social.111 Daarin neemt Rousseau de verwording van de mens tot uit
gangspunt van zijn betoog. O p basis daarvan poogt hij - dialecticus die hij is - uit 
het kwade het goede geboren te laten worden, of - met andere woorden - de ne
gatieve wederkerigheid tot positieve wederkerigheid te transformeren. De ver
worden natuur van de mens moet door middel van politieke interventies wor
den "gedenatureerd", opdat uiteindelijk een samenleving ontstaat waarin de 
mensen niet alleen opnieuw over hun natuurlijke vrijheid en gelijkheid be
schikken, maar vooral over hun vermogen tot directe vereenzelviging met de 
ander: over hun vermogen tot wederkerigheid. 

Rousseau redeneert in eerste instantie niet anders dan Hobbes en Locke. 
Teneinde op een vreedzame en rechtvaardige wijze samen te kunnen leven, 
moeten de mensen gezamenlijk hun geldingsdrang opgeven. O m te voorko
men dat sommigen zich aan deze verbintenis onttrekken, moet er een derde, 
bemiddelende instantie worden ingesteld die iedereen ertoe dwingt de rechten 
en vrijheden van de ander te erkennen. Maar waar Hobbes en Locke spreken 
van het opgeven van natuurrechten in ruil voor bescherming van eigendom, 
daar spreekt Rousseau van het opgeven van de gehele persoon. 

"Want goed verstaan komen de bepalingen van het contract alle op één 
enkele neer, namelijk de volledige overdracht van elke partij met al haar 
rechten aan heel de gemeenschap. Daar ieder zich geheel en al schenkt, is de 
uitgangspositie voor allen gelijk en daar deze voor allen gelijk is, heeft nie
mand er belang bij anderen in een nadelige positie te brengen. Bovendien, 
omdat de overdracht zonder voorbehoud geschiedt, is de vereniging zo vol
maakt als maar mogelijk is en heeft geen enkele partij nog iets te eisen. (...) 
Tenslotte, omdat ieder zich geeft aan allen, geeft hij zich aan niemand, en 
aangezien er geen deelgenoot is op wie men niet hetzelfde recht verwerft als 
men hem jegens zichzelf gunt, wint men evenveel als men verliest en meer 
kracht om te behouden wat men heeft. "1U 

Door deze overdracht van allen aan allen ontstaat een 

112 De geraadpleegde editie is de Nederlandse editie van 1977, ingeleid door 
Van Roermund. 

113 Rousseau (1762) 1977:24 
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"moreel en collectief lichaam dat in de plaats treedt van de afzonderlijke 
persoon van iedere contractant en dat bestaat uit evenveel leden als de ver
gadering stemmen heeft. Het ontvangt vanuit deze zelfde daad zijn een
heid, zijn gemeenschappelijke ik, zijn leven en zijn wil. "114 

Deze publieke persoon is de staat. 

"Zodra de veelheid van mensen aldus tot één lichaam is verenigd, kan 
men geen der leden aanvallen zonder op het lichaam een aanslag te plegen, 
laat staan het lichaam aanvallen zonder dat de leden daar de weerslag van 
ondervinden. Plicht en belang leggen zodoende in gelijke mate aan de bei
de contracterende partijen de verplichting op elkaar wederzijds te hel
pen."115 

Natuurlijke persoon en rechtspersoon, burger en staat zijn bij Rousseau vol
ledig identiek. De wil van de enkeling is gelijk aan de wil van allen en daarom 
belichaamt de staat de algemene wil, la volonté générale. De volledige identifica
tie van allen met allen, en van allen met de staat impliceert volgens Rousseau 
een bevrijdende denaturenng van de verworden mens. Het pseudo-sociaal con
tract maakte slechts ogenschijnlijk een einde aan de oorlog van allen tegen al
len. Onder de wetten van de rijken woedde de oorlog voort. De verworden na
tuur van de mensen werd door het pseudo sociaal contract niet ongedaan ge
maakt. 

Dat resultaat wordt volgens Rousseau wel bereikt in zijn ontwerp van het 
sociaal contract. De illusie van het onafhankelijke bestaan wordt opgegeven. 
De onderlinge afhankelijkheid wordt erkend. En aan de verwoestende geldings
drang wordt een einde gemaakt door volledige identificatie - vereenzelviging -
met alle anderen. Deze vereenzelviging - waardoor in alle anderen heel het eige
ne wederkeert - brengt de vrede en de solidariteit van de natuurstaat terug. Men
sen herkrijgen hun natuurlijke vrijheid en gelijkheid. Want met de natuurstaat 
heeft de politieke staat gemeen dat er geen verschillen tussen de burgers zijn, 
geen ongelijkheid en geen onvrijheid. Dankzij de wetten - waarin opnieuw het 
eigene wederkeert omdat alle individuen zich dezelfde wet hebben gesteld - ont
vangen de mensen de burgerlijke vrijheid en gelijkheid, als het politieke equiva
lent van de natuurlijke vrijheid en gelijkheid. 

Onder deze wettelijke condities krijgt de natuur van de mens geen kans 
meer te ontaarden in concurrentie, naijver en geldingsdrang. Hij is niet langer 
speelbal van zijn eigen aandriften, noch van de aandriften en willekeur van an
deren. Integendeel, de wetten maken de mens vrij en gelijk ten opzichte van el
kaar, tot heer en meester over zichzelf en zijn eigendom. 

114 Rousseau (1762) 1977:25 
115 Rousseau (1762) 1977:26-27 
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7.3 Totalitaire wederkerigheid 

Niet voor niets typeert Beerling Rousseau als "de vader van de totalitaire demo
cratie",116 en spreken anderen van een dictatorial libertarian.nj De door Rous
seau geconstrueerde volledige wederkerigheid als oplossing voor de oorlog van 
allen tegen allen, moge recht brengen waar eerst onbeteugelde geldingsdrang 
heerste, de wijze waarop de burgers tot wederkerigheid worden gebracht, im
pliceert een vergaande beperking van hun persoonlijke vrijheid. Men kan zich 
zelfs afvragen of er nog wel van wederkerigheid sprake is wanneer elke per
soonlijke morele vrijheid ontbreekt. 

Het totalitaire karakter van Rousseau's politieke theorie zit in zijn vooron
derstelling dat een vreedzame samenleving alleen kan worden bereikt door vol
ledige identificatie van allen met allen, en van allen met de staat. In de ander en 
in de staat keert niet een deel van het eigene weder, maar keert héél het eigene 
weder. Met andere woorden, en in aansluiting op het in dit boek ontwikkelde 
wederkerigheidsbegrip: voor de spanningsverhouding tussen het (niet gesociali
seerde) Ik en het (gesocialiseerde) Mij is geen enkele ruimte meer. Het Ik - door 
Mead118 opgevat als de bron van symbolische en maatschappelijke verandering
en - wordt volledig gesocialiseerd en valt zelfs samen met de staat. Tussen het Ik 
en de ander komt geen relatie tot stand door een proces van toenemende role ta
king, maar door totale vereenzelviging. 

Maar is er dan nog van een wederkerige relatie tussen twee subjecten sprake? 
In Hoofdstuk I van dit boek werd betoogd dat wederkerigheid tussen A en B 
ontstaat op het moment dat het verschil tussen beiden wordt erkend én opgehe
ven. De opheffing van het verschil - die de weg vrijmaakt voor het via de ander 
wederkeren van het eigene - is alleen mogelijk door bemiddeling van C, een der
de instantie die als een gemeenschappelijke symbolische orde fungeert ten op
zichte waarvan A en B zich als subjecten verhouden, en door middel waarvan 
intersubjectiviteit mogelijk wordt. Waar mensen elkaar niet meer herkennen 
en erkennen op grond van familiale en sociale betekenissystemen - zo werd be
toogd - is een nieuwe symbolische orde nodig die op haar beurt herkenning, er
kenning en intersubjectiviteit mogelijk maakt. 

Hobbes, Locke en Rousseau vinden in het sociaal contract deze nieuwe sym
bolische orde. Maar waar Hobbes en zeker Locke tussen burgers en staat ruim
te laten voor een kritische afstand en voor verzet, daar valt bij Rousseau deze 
ruimte weg. Niet alleen de verschillen tussen de burgers worden opgeheven, 
maar ook de bemiddelende instantie tussen A en B. De burgers zijn immers 

116 Geciteerd bij Achterhuis 1988:144 
117 Geciteerd bij Achterhuis 1988:144 
118 Zie Hoofdstuk I. 
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identiek met elkaar en met de staat. De wil van de enkeling is de algemene en 
door de staat belichaamde wil. De identiteit van de burger is de identiteit die hij 
van de staat ontvangt. Maar kunnen burgers in dat geval nog wel subjecten zijn 
die via de staat en het recht tot intersubjectiviteit komen? En worden de vrij
heid en de rechtssubjectiviteit die de burgers van de staat ontvangen - in ruil 
voor het opgeven van hun geldingsdrang - niet opnieuw een kwestie van hst en 
bedrog nu er geen subjecten, geen verschillen, geen bemiddelende instantie en 
daarom ook geen persoonlijke vrijheid en intersubjectiviteit meer kunnen be
staan? 

Het dialectische en dynamische conflict tussen het Ik en het Mij dat - als een 
permanente spanningsverhouding - wederkerigheid mogelijk maakt en in stand 
houdt, en bovendien de voorwaarde is om de kring van wederkerige betrekkin
gen open te houden voor nieuwe participanten, wordt in Rousseau's contract
theorie genegeerd. Voorzover Rousseau in zijn politieke theorie slechts oog 
heeft voor de fatale gevolgen van de negatieve wederkerigheid, wekt dat geen 
verbazing. Maar de ijzeren logica waarmee Rousseau de negatieve wederkerig
heid poogt te transformeren tot een positieve, morele wederkerigheid schiet 
haar doel voorbij. De spontane wederkerigheid en volledige vereenzelviging 
met de ander, die in de natuurstaat vrede en solidariteit garandeerden, wordt in 
de politieke samenleving slechts met terreur bereikt. De contractstheorie van 
Rousseau blijkt uiteindelijk net zo zeer op pseudo-wederkerigheid te zijn geba
seerd als de - door hem zo fel bestreden - contractstheorie van Hobbes. 

8 CONCLUSIE 

Net zoals wetten, zijn ook theorieën vaak beter dan hun oorspronkelijke ont
werpers. Nieuwe interpretaties, de accentuering van de sterke elementen en het 
kritiseren van de zwakke elementen, kunnen aan een theorie een langere le
vensduur geven dan deze in haar oorspronkelijke versie zou hebben gehad. In 
dat opzicht zijn - ondanks hun feilen - de contractstheorieen van Hobbes, Loc
ke en Rousseau uitermate vitaal gebleken. 

De pseudo-wederkerigheid die in hun contractstheorieën ligt besloten, doet 
niet af aan het feit dat aan het wederkerigheidsbeginsel een prominente plaats is 
toegewezen, die bovendien in direct verband wordt gebracht met het vrijheids-
en gelijkheidsbeginsel. Tezamen maken deze beginselen de theoretische trans
formatie mogelijk van een in het lokale gewoonterecht gewortelde sociale we
derkerigheid, naar een in het post-conventionele recht gewortelde rationele we
derkerigheid. De principiële betekenis van deze rationele wederkerigheid komt 
in het laatste hoofdstuk aan de orde. In dit hoofdstuk ging het om de nieuwe 
symbolische voorstellingen die nodig waren om de wederkerigheidsnorm te 
handhaven in een samenleving die in de stroomversnelling van de Moderniteit 

189 



Conclusie 

terecht was gekomen. Door de bevolkingsgroei, toenemende arbeidsdeling, 
nieuwe produktiewijzen, verscherping van de sociale ongelijkheid en ongelijke 
machtsverhoudingen werden de sociale verhoudingen onpersoonlijker en wer
den mensen in verschillende opzichten vreemden voor elkaar. Daar waar men
sen elkaar niet meer herkennen, neemt ook de bereidheid af elkaar te erkennen 
en wint de vernietigende geldingsdrang aan kracht. In dergelijke situaties van 
breuken en onevenwichtigheden moet naar een nieuwe grondslag voor vrede 
en naar een nieuwe symbolische orde worden gezocht. De symbolische orde 
heeft immers de functie om - zoals de eerder geciteerde Gurvitch formuleerde -
de breuken en wanverhoudingen der niveaus te herstellen, en een minstens fictieve 
eenheid te creëren. 

Hobbes, Locke en Rousseau ontwikkelden zo'n nieuwe symbolische orde 
en volgden daarbij een denkpatroon dat past in het door Piaget en Kohlberg 
ontwikkelde model van moreel redeneren.119 Het geconstateerde desequilibri-
um in sociale verhoudingen en morele aanspraken, noopte tot een nieuw even
wicht. Een nieuw evenwicht is alleen te verkrijgen wanneer partijen bereid zijn 
tot role taking: zich verplaatsen in het perspectief van de ander. Daarbij luidt de 
centrale vraag: op welk minimumniveau kunnen wij elkaar herkennen? Wat 
hebben wij - ondanks alle verschillen - "van nature" gemeenschappelijk? Wat is 
er in de ander dat als het eigene kan wederkeren? 

Hobbes, Locke en Rousseau gebruikten het denkmodel van de natuurstaat 
om deze vraag naar het minimaal-gemeenschappelijke te beantwoorden. H u n 
antwoord luidde dat alle mensen een gemeenschappelijk belang hebben bij vrij
heid en gelijkheid. Alleen onder die condities zullen zij bereid zijn tot wederke
righeid bij het sluiten van een sociaal contract. De nieuwe symbolische orde 
werd vanuit deze beginselen rationeel geconstrueerd. Wanneer allen in vrijheid 
en op voet van gelijkheid tot de onderhandelingen kunnen toetreden, zullen zij 
bereid zijn zichzelf te binden aan hun afspraken. 

De eerste rationele afspraak die de vreemden in hun onderlinge achterdocht 
zullen maken, is de instelling van een derde, arbitrerende instantie: de staat die 
tussen de contractspartijen het recht zal handhaven. Dat recht kan uiteraard 
niet meer het gewoonterecht van de verschillende lokale gemeenschappen zijn, 
maar moet recht zijn waarin de vreemden zich gemeenschappelijk kunnen vin
den. Recht dus dat als een nieuwe, gemeenschappelijke symbolische orde kan 
functioneren. Logischerwijs zullen dat alleen maar die wetten zijn die de vrij
heid en gelijkheid van alle participanten in stand laten. De wederkerigheid 
waartoe de contractanten onder condities van vrijheid en gelijkheid bereid blij-

119 Zie in Hoofdstuk I stadium V van Kohlbergs model waarin de sociaal 
contractsidee wordt ontwikkeld. 
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ken, zal zich bovendien voortzetten in hun onderlinge verkeer als staatsburgers 
indien en voorzover hun rechtsbetrekkingen principieel genormeerd zijn en 
blijven. Waar dat niet het geval is, zal de oorlog van allen tegen allen herleven of 
met pseudo-wederkerigheid moeten worden bedwongen. 
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