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HET WEDERKERIGHEIDSBEGINSEL BEHOORT samen met het vrijheidsbeginsel 
en gelijkheidsbeginsel tot de constitutieve beginselen van de moderne rechtsor
de. Het vrijheidsbeginsel kan vanouds, het gelijkheidsbeginsel sinds de laatste 
decennia 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. 
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