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Samenvatting 

Het wederkerigheidsbeginsel behoort samen met het vrijheidsbeginsel en ge
lijkheidsbeginsel tot de constitutieve beginselen van de moderne rechtsorde. 
Het vrijheidsbeginsel kan vanouds, het gelijkheidsbeginsel sinds de laatste de
cennia op veel rechtswetenschappelijke aandacht rekenen. Opmerkelijk ge
noeg richt die aandacht zich niet of nauwelijks op het wederkerigheidsbeginsel. 
De betekenis en strekking ervan worden als vanzelfsprekend bekend veronder
steld. Maar verwijst wederkerigheid inderdaad slechts naar de simpele ruil-
rechtvaardigheid van de do ut-des regel, of naar een complementariteit van rech
ten en plichten? 

In dit boek wordt de stelling verdedigd dat waar het vrijheidsbeginsel en het 
gelijkheidsbeginsel geen nieuwe theoretische impulsen meer bieden aan het 
vraagstuk van solidariteit in een pluriforme en multiculturele samenleving, het 
wederkerigheidsbeginsel deze impuls wél kan bieden. Want wederkerigheid is 
niet alleen het structuurprincipe van de sociale orde en rechtsorde, het is ook 
het mechanisme van een veelvormige solidariteit. 

In dit boek wordt deze veelvormigheid beschreven en geanalyseerd vanuit 
de kernelementen van het wederkerigheidsbegrip. Dat zijn in de eerste plaats de 
elementen van herkenning en erkenning. Daarvan is pas sprake wanneer in de 
ander het eigene weder-keert. Het "eigene" en het "andere" keren echter nooit 
vanzelf weder. Daartoe is een bemiddelende instantie nodig, het derde kernele
ment van het wederkerigheidsbegrip. Deze instantie wordt een symbolische 
orde genoemd: een gemeenschappelijk betekenissysteem dat tussen mensen re
gels instelt, posities en verhoudingen bepaalt, en handelingen en verwachtingen 
coördineert. Wederkerigheid als een bemiddelde verhouding impliceert dat we
derkerigheid alleen inclusief haar bemiddelende instanties kan worden begre
pen. 

In de symbolische orde van de familiale verwantschap - waarin via familiege
lijkenissen, familiegeschiedenissen en familieverhalen het eigene in de ander 
wederkeert - wordt tussen generaties en verwanten al naar gelang noden en be
hoeften gegeven en ontvangen in het vertrouwen dat vroeg of laat dat wat werd 
ontvangen zal worden teruggegeven of doorgegeven. Er wordt niet afgerekend 
volgens de contractuele do ut tfe-regel. Integendeel, ouders geven aan hun kin
deren, en kinderen weer aan hun kinderen volgens de ethische regel do quia 
mihi datum est: Ik geef aan anderen (door) omdat er ooit aan mij (door)gegeven 
is. Ook altruïsme is op deze wijze als een wederkerigheidsmoraal te begrijpen. 

Kenmerkend voor de giftethiek is het persoonlijke en verplichtende karak
ter ervan. In de zorgzame prestatie wordt de eigen persoon meegegeven. Alleen 
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door middel van een tegenprestatie kan "de geest van de gever" wederkeren. 
Indien een tegenprestie uitblijft, voelt de gever zich - niet in zijn bezittingen -
maar in zijn persoonlijkheid gedepriveerd. Wederkerigheid als giftethiek 
strookt met de oorspronkelijke betekenis van reciprociteit (reciprocaré) als "een 
circulaire beweging van heen en wederkeren". 

Niet alleen in de familiale verwantschap, ook binnen homogene sociale ver
wantschappen - waar via de symbolische orde van een gemeenschappelijke taal, 
geschiedenis, cultuur of religie in de ander het eigene wederkeert - kan wederke
righeid de vorm van een giftethiek aannemen. Over en weer worden al naar ge
lang noden en behoeften prestaties verricht en diensten verleend in het vertrou
wen dat vroeg of laat zal worden verevend. Partijen worden in een alternerende 
ongelijkheid van morele debiteur en crediteur aan elkaar gebonden. Deze bin
ding blijkt - net als in de familiale verwantschap - de basis van solidariteit te zijn. 

Maar wat als er tussen mensen geen sociale gelijkenissen, geen gemeenschap
pelijke taal, cultuur of geschiedenis bestaan, die als een derde instantie tussen 
hen bemiddelen? Hoe komt solidariteit tot stand wanneer er geen gemeen
schappelijke symbolische orde is? 

Het recht - in het bijzonder de rechtsfilosofische idee van het sociaal con
tract en de daarvan afgeleide rechtsbeginselen - vervult hier zijn historische 
functie. Waar tussen mensen niets meer van het eigene in de ander wederkeert, 
en zij daarom niet in staat of bereid zijn de ander te herkennen en te erkennen, 
daar dwingt het recht ertoe de ander minstens als medelid van de rechtsgemeen
schap te erkennen. Het recht functioneert als een symbolische orde waarbin
nen in de een de rechtssubjectiviteit van de ander wederkeert. 

In beginsel levert de wederkerende rechtssubjectiviteit niet meer op dan een 
moraal van mutualiteit: partijen zijn - overeenkomstig de strekking van het so
ciaal contract - wederzijds bereid eikaars gepositiveerde rechten te erkennen en 
hun gepositiveerde plichten na te komen. Zij hoeven niet bereid te zijn tot er
kenning van onbepaalde, morele rechten en het nakomen van onbepaalde, mo
rele plichten. 

Een rechtsgemeenschap verwerft echter pas solidariteit in de zin van reci
prociteit wanneer binnen de symbolische orde van het recht in de ander méér 
dan de gemeenschappelijke rechtssubjectiviteit wederkeert. Dat nu is de essen
tie van het zogenoemde vermaatschappelijkingsproces van het recht. Geduren
de dat proces gingen zorgvuldigheidsnormen het recht beheersen. Ze dwongen 
tot erkenning van ook onbepaalde rechten en nakoming van ook onbepaalde 
plichten. 

In die zin verbaast het niet dat de "wederkerige rechtsbetrekking" in de laat
ste twee decennia een nieuwe rechtsfiguur is geworden in het privaatrecht en 
het bestuursrecht. Het is bij nadere beschouwing echter de vraag of in deze 
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nieuwe rechtsfiguur een reciprociteitsmoraal of mutualiteitsmoraal wordt be
lichaamd. 

De affectieve wederkerigheid van de familiale verwantschap, de sociale we
derkerigheid van de homogene groep en de rationele wederkerigheid van het 
recht, kunnen slechts conceptueel van elkaar worden onderscheiden. In werke
lijkheid beïnvloeden deze drie vormen van solidariteit elkaar. De juridische 
normen van vrijheid en gelijkheid kunnen onevenwichtigheden in de familiale 
en sociale wederkerigheidsverhoudingen corrigeren, opdat wederkerigheid in
derdaad wordt wat zij behoort te zijn: the liberty to loyalty and duty. Omgekeerd 
kan in het recht een reciprociteitsmoraal alleen tot ontwikkeling komen wan
neer de rechtsgenoten erin slagen sociale verwanten te worden, bij voorbeeld 
door communicatie, uitwisseling en gemeenschappelijke participatie in maat
schappelijke activiteiten. De capaciteit van de rechtsgenoten tot sociale weder
kerigheid is op haar beurt weer afhankelijk van de affectieve wederkerigheid 
die in de familiale verwantschap is ervaren. Zo hangen - via de gemeenschappe
lijke noemer van de wederkerigheid - liefde, solidariteit en recht onlosmakelijk 
samen. 
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