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Conclusie 

Wederkerigheid blijkt - zoals in de rechtsliteratuur als vanzelfsprekend wordt 
aangenomen - inderdaad het structuurbeginsel van de sociale orde en rechtsor
de te zijn. Zelf-bewustzijn, sociaal bewustzijn en rechtsbewustzijn hebben met 
elkaar gemeen dat zij hun grondslag vinden in de wederkerige betrekking tot de 
ander. 

De gelaagdheid van dit structuurbeginsel wordt pas bij een interdisciplinaire 
benadering zichtbaar. Vanuit die benadering werd wederkerigheid in deze stu
die omschreven als het via de ander wederkeren van het eigene. Het eigene keert 
echter nooit rechtstreeks via de ander weder. Daartoe is een derde - bemiddelen
de - instantie nodig, zoals een familiale verwantschap, een sociale verwantschap 
of een gemeenschap van rechtsgenoten. Deze bemiddelende instantie werd een 
"symbolische orde" genoemd. Dankzij zo'n gemeenschappelijke symbolische 
orde kunnen mensen elkaar herkennen: de eerste voorwaarde voor wederkerig
heid. Uit de herkenning kan vervolgens erkenning van de ander voortkomen: 
de tweede voorwaarde voor wederkerigheid. De opvatting dat wederkerigheid 
tussen A en B een door C bemiddelde verhouding is, impliceert dat norm en 
praktijk van de wederkerigheid alleen inclusief die derde, bemiddelende instan
tie kunnen worden begrepen. 

In dit boek werden drie van dergelijke instanties onderscheiden, die elk hun 
eigen type wederkerigheid genereren. De symbolische orde van de familiale 
verwantschap bewerkstelligt een affectieve wederkerigheid waarin gegeven en 
ontvangen wordt in het vertrouwen dat in de toekomst zal worden verevend. 
Tegelijkertijd wordt het heden als een verevening gezien, voortvloeiend uit de 
prestaties in het verleden. In alternerende ongelijkheid van debiteur en credi
teur wisselen de generaties elkaar af. 

De symbolische orde van de kleine, homogene gemeenschap leidt tot een so
ciale wederkerigheid. Buurtgenoten, beroepsgenoten, verenigingsleden staan el
kaar waar nodig bij. Zoals in de familiale verwantschap, wordt ook in de sociale 
verwantschap gegeven en ontvangen volgens het model van alternerende onge
lijkheid, in het vertrouwen dat te zijner tijd zal worden verevend. 

In de symbolische orde van het recht tenslotte vindt een belangrijke trans
formatie van de wederkerigheid plaats. Het recht creëert wederkerigheid tussen 
mensen die elkaar niet herkennen, maar dankzij de gemeenschappelijke aan
vaarding van rechtsbeginselen, toch bereid zijn elkaar als rechtssubjecten te er
kennen. Dit type van wederkerigheid werd rationele wederkerigheid genoemd. 

De drie typen van wederkerigheid hebben een constitutionele verankering 
gekregen in respectievelijk het recht op een prive- en gezinsleven; in het recht 
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op vrijheid van vereniging en vergadering (in algemene zin in het recht om in 
vrijheid associaties te gaan); en in de rechtsstatelijke beginselen die de betrek
kingen tussen de burgers normeren. Het gaat hierbij om bescherming van het 
recht om in morele vrijheid onbepaalde plichten jegens anderen na te komen. 
Met andere woorden: om de rechtsbescherming van solidariteit. 

Gelet op de constitutionele verankering van deze drie typen van wederke
righeid, kan wederkerigheid in aansluiting op het vrijheids- en gelijkheidsbe
ginsel - en als aangescherpte formulering van het broederschapsbeginsel - wor
den omschreven als de liberty to loyalty and duty. Deze omschrijving komt tege
moet aan de kritiek op het gelijkheidsbeginsel en voorziet in de noodzakelijke 
aandacht die - volgens de beginselen van onze rechtsorde - moet worden gege
ven aan de geleefde werkelijkheid waarin mensen zich in duurzame vertrou
wensrelaties willen associëren. In deze voor de solidariteit vitale relaties gaat 
het niet zo zeer om een strikte gelijkheid tussen betrokken partijen, als wel om 
de vrijheid en bereidheid om ten opzichte van elkaar alternerend ongelijke po
sities in te nemen, in het vertrouwen dat te zijner tijd zal worden verevend. 

Wanneer gelijkheid en wederkerigheid op elkaar worden betrokken, ver
liest het gelijkheidsbeginsel zijn inherente Procrustes-effect en wordt wederke
righeid de norm en de maat voor aanvaardbare ongelijkheid. Omgekeerd corri
geert het gelijkheidsbeginsel de aan het reciprociteitsbeginsel inherente onbe
paaldheid van de prestaties. 

De constitutionele betekenis van wederkerigheid heeft tot rechtspolitiek ge
volg dat de bemiddelende instituties die wederkerigheid mogelijk maken, zorg
vuldig in stand moeten worden gehouden. In een samenleving waarin mensen 
niet meer de tijd en de ruimte hebben om de norm van de wederkerigheid te 
praktizeren - dat wil zeggen niet meer over hun liberty to loyalty and duty be
schikken - verdwijnt de solidariteit, en dreigt het gevaar dat mensen zich nog 
slechts met elkaar verhouden op het minimale wederkerigheidsniveau van de 
mutualiteit. 

Het onderscheid tussen mutualiteit en reciprociteit speelde in dit boek een 
belangrijke rol als de twee modaliteiten van wederkerigheid. Mutualiteit werd 
opgevat als een beperkte do ut t/es-moraal. De verhouding tussen partijen wordt 
beheerst door achterdocht. Partijen binden zich niet méér en niet langer aan el
kaar dan de behartiging van het wederzijdse belang vereist. Over en weer wor
den slechts strikt bepaalde prestaties uitgewisseld. Reciprociteit daarentegen is 
de moraal van duurzame vertrouwensrelaties, zoals die tussen ouders en kinde
ren, vrienden, buren en goede collega's. Over en weer worden al naar gelang be
hoefte onbepaalde prestaties geleverd. Partijen wisselen elkaar af als debiteur en 
crediteur, zonder hun verhouding ooit als zodanig te benoemen. Er wordt niet 
gepresteerd op grond van de do ut cfe-moraal, maar op grond van de morele re
gel do quia mihi datum est: ik geef aan anderen en zelfs aan onbekenden, omdat 
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er ooit aan mij gegeven is. In paradigmatische vorm is de reciprociteitsmoraal 
getekend in de parabel van de Barmhartige Samaritaan. 

Of een samenleving ruimte biedt voor de liberty to loyalty and duty is, zoals 
gezegd, mede afhankelijk van het zorgvuldig instandhouden van wederkerig-
heid-bemiddelende instituties. In dat opzicht bevestigt ook dit onderzoek naar 
het wederkengheidsbeginsel het pleidooi van communitaristen voor een revita
lisering van de civil society alsmede het cruciale belang van het vertrouwen dat 
burgers stellen in de rechtvaardigheid van hun instituties. 

Wat betreft de affectieve wederkerigheid werd in dit boek gewezen op on
gunstige ontwikkelingen binnen de institutie van het gezin. De zorgarbeid die 
daar in een intra- en intergenerationele keten over en weer wordt geleverd, is bij 
uitstek de bron van affectieve wederkerigheid. Vanuit die optiek wekt het ver
ontrusting dat het overheidsbeleid erop is gericht de zorgarbeid in toenemende 
mate over te hevelen naar het mutualiteitssysteem van de markt. De zorg voor 
kinderen is in dat geval niet langer ingebed in de duurzame vertrouwensrelatie 
tussen ouders en kinderen, maar in een contractuele relatie met derden, over
heid en werkgever die voor langdurige opvang verantwoordelijk worden ge
steld. Wanneer deze tendens zich voortzet, verliest het gezin zijn belangrijke 
bemiddelende functie voor de socialisering in affectieve wederkerigheid. Ook 
al zou in de aangekondigde kaderwet Arbeid en Zorg aan de burgers het recht 
worden teruggegeven om hun morele plichten jegens hun naasten na te komen, 
dan nog is het de vraag of een dergelijke wet niet in strijd is met de constitutio
nele strekking van het wederkengheidsbeginsel. De liberty to loyalty and duty 
wordt in een dergelijke wet immers afhankelijk gesteld van de ruimte die de 
staat en de sociale partners bereid bereid zijn te bieden. 

Wat de sociale wederkerigheid betreft, werd verwezen naar de geïnsti
tutionaliseerde sociale zekerheid. De grootschalige bureaucratisering van het 
systeem van sociale zekerheid heeft er mede toe geleid dat de verzekerden el
kaar niet meer herkennen als verenigingsleden die gemeenschappelijk risico's 
dragen. In plaats daarvan ervaren zij zich als nummers in een anoniem en op 
statistische gegevens gebaseerd verzekeringssysteem. Maar tussen nummers 
ontstaat geen intersubjectiviteit en dus ook geen solidariteit. Het wekt daarom 
geen verbazing dat de sociale zekerheid kon worden uitgeleverd aan het markt
mechanisme. De reciprociteitsmoraal die ooit in de sociale zekerheid was beli
chaamd werd aldus gereduceerd tot een smalle mutualiteitsmoraal. 

De rationele wederkerigheid is belichaamd in de institutie van het recht. 
Daar waar mensen elkaar niet herkennen, omdat een gemeenschappelijke taal, 
cultuur of geschiedenis ontbreekt, is het de taak van het recht om zodanig tus
sen vreemden te bemiddelen dat zij elkaar in ieder geval erkennen als rechtssub
jecten die op voet van gelijkheid door rechtsbeginselen worden beschermd. 
Naarmate een samenleving deze principiële rechtsbetrekkingen tussen burgers 
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strikter handhaaft, is de kans groter dat tussen burgers het duurzame vertrou
wen ontstaat dat wat aan een onbekende ander wordt gegeven, te zijner tijd zal 
worden verevend. De solidariteit in een samenleving staat dus in rechtstreeks 
verband met het rechtsgehalte van die samenleving. Het vermaatschappelij-
kingsproces in het privaat- en bestuursrechtrecht heeft een verschuiving te
weeggebracht van een mutualiteitsmoraal naar een reciprociteitsmoraal en in 
dat opzicht het rechtsgehalte van de samenleving verhoogd. 

Maar wat gebeurt er wanneer zelfs het recht niet meer kan bemiddelen tus
sen vreemden, bij voorbeeld omdat zij elkaar niet herkennen in gemeenschap
pelijke rechtsbeginselen, noch in een rechtssubjectiviteit die aan alle leden van 
de rechtsgemeenschap toekomt? Hoe kunnen autochtonen zich herkennen in 
allochtone groepen voor wie rechtsbeginselen als de gelijke behandeling van 
mannen en vrouwen, de vrijheid van godsdienst, onderwijs en levenswijze geen 
betekenis hebben? Hoe kan in een pluriforme samenleving tussen de burgers 
nog een patroon van principiële rechtsbetrekkingen worden gevestigd wanneer 
de beginselen en centrale begrippen van het recht zelf gefragmenteerd en pluri
form worden? Bij afwezigheid van een gemeenschappelijke rechtsorde als be
middelende institutie, komt het einde van de wederkerigheid en dus van de soli
dariteit in zicht. Er ontstaat in dat geval een nieuw desequilibrium in de verhou
ding met de ander. 

Volgens Piaget en Kohlberg begint het verhaal van de wederkerigheid bij elk 
desequilibrium opnieuw. Partijen zullen zich eerst in eikaars perspectief moe
ten verplaatsen opdat zij een gemeenschappelijk veld vinden waarop wederke
rige betrekkingen tot stand kunnen komen, en een nieuw sociaal contract mo
gelijk wordt. Het onderwijs speelt hier een belangrijke rol. Aan kinderen van 
uiteenlopende culturen zal een gemeenschappelijke taal en (het begin van) een 
gemeenschappelijk betekenissysteem moeten worden bijgebracht. Want pas 
door middel van het gemeenschappelijke kan het eigene via de ander wederke
ren. Het gemeenschappelijke kan ook worden opgespoord indien aan het recht 
de functie wordt gegeven van wat Hoekema en Van Manen "een eminent medi
um van maatschappelijke dialoog" noemen. Wat betamelijk is, waartoe de goe
de trouw strekt, wat wederzijds mag worden verwacht, wordt in dat geval niet 
vooraf door het recht bepaald, maar pas vastgesteld nadat partijen daarover -
door middel van het recht als procedureel medium - hebben gedebatteerd. 

In een hoogontwikkelde en complexe, multiculturele samenleving krijgen 
de primaire mechanismen van de wederkerigheid een nieuwe actualiteit. Tus
sen vreemden moet als het ware een nieuw ius gentium worden uitgevonden. In 
welke gemeenschappelijke waarden kunnen zij elkaar vinden? Wanneer de in 
dit boek gemaakte theoretische analyse van het wederkerigheidsbeginsel juist 
is, zal dat in eerste instantie de waarde van het non-interventiebeginsel zijn. De 
grenzen tussen de ene en de andere cultuur worden vastgesteld teneinde de ei-
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gen cultuur, identiteit en solidariteit ongestoord te kunnen behouden. Wan
neer partijen duurzaam eikaars autonomie respecteren, ontstaat een wederzijds 
vertrouwen. Dit vertrouwen brengt een zichzelf versterkend proces van com
municatie en uitwisseling op gang. Partijen verliezen hun angst voor de ander, 
temperen hun geldingsdrang en worden bereid zich te verdiepen in het perspec
tief van de ander. Door middel van rolovername ontstaat er een gemeenschap
pelijk veld - hoe beperkt dat aanvankelijk ook zal zijn - door middel waarvan 
het andere als het eigene kan wederkeren. Vanaf dat moment wordt erkenning 
van de ander mogelijk. Het is dit tijdloze en universele mechanisme van de we
derkerigheid dat telkens opnieuw mensen, sociale groepen, naties en culturen 
tot binding aan elkaar, en in het beste geval tot solidariteit brengt. 
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