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Wederl<erigheid niet geschil<t 

als rechtsbeginsel? 

DR. B.M.J. VAN KLINK 

Vorig jaar verscheen het proefschrift Liefde, Solidariteit en recht (Een interdis

ciplinair onderzoek aar het wederkerigheidsbeginsel), waarin Dorien Pessers 

de lezer probeert te overtuigen van het belang van het wederkerigheidsbegin

sel voor het recht. De vraag blijft echter of het wederkerigheidsbeginsel in dit 

opzicht niet op gespannen voet staat met het beginsel van rechtszekerheid en 

of het -zoals- Pessers betoogt een alternatief voor het gelijkheids beginsel 

biedt. Een kritische kijk op wederkerigheid als rechtsbeginsel. 

Gelijkheid ligt onder vuur. Verzetten aanvankelijk vooral verdedigers van de sta

tus quo zich tegen het- naar hun mening- al te stringent afdwingen van de 

'gelijkheidsideologie' door de overheid, de laatste jaren roeren ook haar critici 

zich. Binnen juridische vrouwenstudies wordt erop gewezen dat het op gelijk

heid gebaseerde emancipatiebeleid een 'assimilerend effect' heeft: vrouwen wor

den gedwongen zich te voegen naar mannelijke levensstijlen, hetgeen ten koste 

gaat van de vrouwelijke leefWereld, waarin zorg een belangrijke plaats inneemt. 

Bovendien heeft de gelijkheidspolitiek de solidariteit binnen onze pluriforme 

samenleving niet bevorderd. Gepleit wordt daarom voor een andere, materiele 

invulling van het gelijkheidsbegrip (onder anderen door Goldschmidt! en 

Loenen') of zelfs voor het inruilen ervan, bijvoorbeeld tegen de notie van diffe

rentie (Van den Oord l Pessers slaat in haar vorig jaar verschenen proefschrift 

een veelbelovende nieuwe weg in, waarbij zij het beginsel van wederkerigheid 

tot uitgangspunt neemt.' De vraag is echter in hoeverre het wederkerigheids

beginsel, in Pessers' uitwerking ervan, kan functioneren als een volwaardig 

rechtsbeginsel naast de fundamentele beginselen van rechtszekerheid en rechts

gelijkheid. Anders gezegd: dient het recht, behalve aan vrijheid en gelijkheid, 

ook ruimte te bieden aan broederschap? Alvorens op deze vraag in te gaan, geef 

ik eerst de inhoud van het proefschrift in hoofdlijnen weer. 

Het verzonl<en continent van de wederkerigheid 

Wederkerigheid wordt vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines bestu

deerd (met name de sociologie en de antropologie), maar een samenhangend, en 

voor het recht relevant, begrip ervan ontbreekt vooralsnog. Pessers stelt zich tot 

doe!, het 'verzonken continent van de wederkerigheid'' weer boven water te krij-
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gen. Aan de hand van klassieke teksten uit de verschillende wetenschaps

gebieden ontrafelt ze nauwgezet de psychologische, morele, sociale en juridische 

betekenis van wederkerigheid. Leidende vragen daarbij zijn: wat zijn de kernele

menten van wederkerigheid? Welke vormen van wederkerigheid kunnen er wor

den onderscheiden? En: op welke wijze draagt wederkerigheid bij aan sociale 

rechtvaardigheid? In hoofdstuk I staat de psychologische en morele betekenis 

van wederkerigheid centraal. Pessers ontleent aan de psycho-analyse het inzicht 

dat wederkerigheid, in de vorm van wederkerige erkenning, een noodzakelijke 

voorwaarde is om als subject te bestaan. Een persoon ontleent zijn identiteit niet 

aan zichzelf, maar aan de erkenning door iemand anders. Het eigene kan derhal

ve slechts in de ander wederkeren. Het 'in de ander wederkeren van het eigene' 

veronderstelt echter een bemiddelende instantie: de symbolische orde. De sym

bolische orde is een 'gemeenschappelijk betekenissysteem dat tussen mensen 

regels instelt, posities en verhoudingen bepaalt, en handelingen en verwachtin

gen coi:irdineert' _r. Het recht kan gezien worden als een symbolische orde, die 

wederzijdse betrekkingen tussen rechtssubjecten mogelijk maakt. 

In aansluiting op de drie sferen van socialisering die binnen de ontwikkelings

psychologie worden onderscheiden - het gezin, de homogene gemeenschap 

(buurt, dorp, stad ofnatie) en de heterogene samenleving (de staat)- poneert 

Pessers drie typen van wederkerigheid: affectieve, sociale en rationele wederke

righeid. Ook maakt zij een taalkundig onderscheid tussen twee vormen van 

wederkerigheid: mutualiteit en reciprociteit. Bij mutualiteit binden mensen zich 

slechts aan elkaar, 'voorzover er sprake is van complementaire rechten en plich

ten en voorzover het welbegrepen eigenbelang wordt gediend'. Het gaat om 

retributieve rechtvaardigheid in de beperkte zin van 'voor wat, l10ort wat' (ook 

wel aangeduid als het do ut dcs-beginsel). Denk aan de koopovereenkomst: na be

taling van de overeengekomen prijs dient de ene partij het goed aan de andere 

partij te leveren. Wederkerigheid omvat echter ook gevallen van altruistisch han

delen, waarbij mensen 'plichten' nakomen zonder dat de begunstigden - als die 

al concreet aanwijsbaar zijn- een recht kunnen doen gelden. Ouders geven aan 

hun kinderen, en kinderen weer aan hun kinderen op grond van de ethische 

regel do quia mihi datum est ('ik geef, omdat mij is gegeven'). Pessers spreekt in 

dat geval van reciprociteit. Naar haar mening dient een rechtvaardigheidstheo

rie zowel een mutualiteitsmoraal als een reciprociteitsmoraal te omvatten. 

Geven en nemen 

In hoofdstuk II staat de sociale betekenis van wederkerigheid centraal. Uit een 

antropologische studie naar de Maori-samenleving komt naar voren dat de gift 

het prototype van de wederkerigheidsverhouding is: het geven van een gift ver

plicht de ontvanger tot ontvangen en tot teruggeven. Deze gift ontleent zijn ver-
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plichtend karakter aan de persoon van de gever; de gift is bezield met de geest 

van de gever. Het geven van een gift schept een verbond tussen gever en on tv an

ger en maakt aldus vreedzaam samenleven mogelijk. In moderne maatschap

pijen heeft de gift weliswaar een andere functie gekregen, maar de fundamente

le structuur van het geven-ontvangen-teruggeven is behouden gebleven, stelt 

Pessers. Naar haar mening is de morele betekenis van wederkerigheid nog steeds 

gebaseerd op de idee van de gift. Wel tekent ze aan dat wederkerigheid geen 

garantie biedt voor sociale cohesie en solidariteit. Om te beginnen staat wederke

righeid voortdurend van buitenaf onder druk door de onuitroeibare drang van 

mensen om zich ten koste van anderen te Iaten gelden. Maar bovendien draagt 

het wederkerigheidsbeginsel ook in zichzelf de kiemen voor manipulatie en uit

buiting. Wanneer bijvoorbeeld een rijk persoon een arm(er) iemand 'opzadelt' 

met een groats geschenk, creeert hij daarmee een afhankelijkheidsrelatie tussen 

hen beiden: doordat de arme(re) niet in staat is dit geschenk te beantwoorden, 

staat hij voor altijd in het krijt bij de rijke. 

Vervolgens beschrijft Pessers in het derde hoofdstuk de verschillende wijzen 

waarop wederkerigheid gestalte krijgt, zowel binnen de sfeer van verwantschap 

(het gezin) als erbuiten (de homogene gemeenschap en de heterogene samenle

ving). In de familiaire sfeer is sprake van affectieve wederkerigheid: de prestaties 

die tussen familieleden worden geleverd, zijn onbepaald naar tijd, kwantiteit en 

kwaliteit en afhankelijk van de individuele behoeften. In het huwelijk is de 

wederkerigheid tussen de partners echter volgens Pessers problematisch vanwe

ge de 'psycho-sociale ongelijkheid'' tussen hen. In de sfeer buiten de verwant

schap spelen bemiddelende instanties van het maatschappelijk middenveld 

(onderwijsinstellingen, kerkgenootschappen, sportverenigingen enzovoorts) een 

belangrijke rol bij de ontwikkeling van wederkerigheid. Ook de staat kan hierbij 

een belangrijke functie vervullen. Het is de taak van de staat om duurzame 

wederkerigheidsbetrekkingen in het leven te roepen en ook zichzelf daaraan te 

binden. Eerbiediging en bevordering van publieke waarden, zoals de111ocratie, 

rechtsstaat en grondrechten, 111oeten leiden tot vertrouwen van de burger in de 

overheid en daarmee tot solidariteit tussen vreemden. 

Reciprociteitspotentie in het recht 

De laatste twee hoofdstukken staan geheel in het teken van de juridische beteke

nis van wederkerigheid. Een onderscheid wordt ge111aakt tussen negatieve en 

positieve wederkerigheid. Negatieve wederkerigheid is op identificatie gebaseer

de hebzucht die in agressie en geweld jegens de ander ontaardt ('oog 0111 oog, 

tand 0111 tand'). Positieve wederkerigheid wordt o111schreven als een 'duurzame, 

op intersubjectiviteit of gelnstitutionaliseerd vertrouwen gebaseerde, verhou-
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ding van alternerende ongelijkheid waarin onbepaalde prestaties op termijn 

worden verevend."' Na een historische verkenning van de plaats van wederkerig

heid in het rechtsdenken van Hobbes, Locke en Rousseau, gaat Pessers na welke 

ruimte het moderne recht biedt aan reciprociteit. Binnen juridische vrouwenstu

dies en het communitarisme wordt er veelal van uitgegaan dater in het huidige 

recht aileen plaats is voor een smalle mutualiteitsmoraal. Hiertegenover stelt 

Pessers dat het recht we! degelijk 'reciprociteitspotentie''" heeft. In hoeverre deze 

potentie zich ook daadwerkelijk realiseert, onderzoekt zij voor drie rechtsgebie

den: het privaatrecht, het arbeidsrecht en het bestuursrecht. De uitkomst is dat 

reciprociteit met name in het contractenrecht gevonden kan worden: door de 

opkomst van leerstukken als de goede trouw en de redelijkheid en billijkheid is 

steeds meer geaccepteerd geraakt dat onbepaalde rechten en plichten de inhoud 

van het contract mede bepalen. De 'vermaatschappelijking van het privaatrecht' 

heeft ertoe geleid dat bij de uitleg van contracten de bijzondere omstandighe

den van het geval een belangrijke rol zijn gaan spelen (de maatschappelijke posi

tie van partijen, hun gerechtvaardigde vertrouwen, hun deskundigheid enzo

voorts). In de twee andere rechtsgebieden is het volgens Pessers slechter gesteld 

met de sociale rechtvaardigheid. Op het terrein van arbeidsrecht vreest zij dat, 

onder invloed van de tlexibilisering van de arbeid, de loyaliteit tussen werkgever 

en werknemer en tussen werknemers onderling zal afnemen. En ook in het 

bestuursrecht ziet zij de dreiging van pseudo-wederkerigheid. Vanwege de struc

turele asymmetrie in de verhouding tussen de overheid en de individuele burger 

kan wederkerigheid zich tussen hen hooguit in de beperkte zin van mutualiteit 

manifesteren. Van de burger kan derhalve niet verwacht worden dat hij onbe

paalde plichten ten aanzien van de overheid nakomt. Aileen onderhandelend 

bestuur biedt de mogelijkheid van reciprociteit, omdat hierbij min ofmeer 

gelijkwaardige, en van elkaar afhankelijke partijen tegenover elkaar staan. 

Wederkerigheid en rechtszel<erheid 

Pessers heeft: een belangwekkend proefschrift geschreven over een zowel rechts

theoretisch als rechtspolitiek hoogst relevant onderwerp. Mijn belangrijkste 

punt van kritiek is dat de verhouding tussen het wederkerigheidsbeginsel en 

twee andere fundamentele rechtsbeginselen: het rechtszekerheidsbeginsel en 

het gelijkheidsbeginsel, onvoldoende uit de verf komt." Een centraal uitgangs

punt van het recht is dat gerechtvaardigde verwachtingen gehonoreerd dienen 

te worden.'' Nader bepaald, brengt het rechtszekerheidsbeginsel mee dat rechts

regels duidelijk en precies moeten worden geformuleerd en dat ze niet zomaar 

gewijzigd of met terugwerkende kracht toegepast mogen worden.'' Hoewel de 

betekenis van het rechtszekerheidsbeginsel steeds meer wordt gerelativeerd," 

blijft de algemene gedachte die eraan ten grondslag ligt behouden: burgers moe-
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ten op het recht kunnen vertrouwen. Hirsch Ballin onderscheidt twee wijzen 

waarop het vertrouwen in het recht een rol speelt. 1
' Allereerst is er het vertrou

wen dat burgers ontlenen aan het recht dat in een bepaalde rechtsorde geldt. 

zoals het vertrouwen dat het gegeven woord van een contractspartij bindt of dat 

er geen willekeurige vrijheidsberoving plaatsvindt. Dit vertrouwen is gebaseerd 

op een tweede. meer fundamentele vorm van vertrouwen. te weten het vertrou

wen dat burgers stellen in de rechtsorde zelf en dat de verwachting rechtvaar

digt dat uitsluitend ken bare criteria of rechtsnormen hun rechtsbetrekkingen 

bepalen. 

Men kan zich afvragen of de burger nog wei voldoende op het recht kan vertrou

wen (in beide varian ten). wanneer de reciprociteitsnorm de juridische afdwin

ging van onbepaalde. morele plichten mogelijk maakt. Natuurlijk is het waar 

dat in het contractenrecht steeds meer rekening wordt gehouden met de bijzon

dere omstandigheden van het geval bij de bepaling van de wederzijdse rechten 

en plichten van betrokken partijen. Maar het moet dan wei- wil het rechts

zekerheidsbeginsel nog enige betekenis behouden- gaan om binnen die context 

concreet te bepalen gehoudenheden. Met andere woorden: partijen hadden van 

tevoren, gegeven hun onderlinge relatie, (moeten) kunnen weten wat ze elkaar 

verschuldigd waren. Van een werkgever kan dus niet rechtens worden verlangd 

dat hij rekening houdt met de zorgtaken van zijn werknemers, als er geen expli

ciete juridische grondslag voor die verplichting bestaat. Dit klemt met name 

daar waar de individuele autonomie en de morele vrijheid van de burger in het 

geding zijn. Pessers gaat kort in op deze problematiek, maar doet haar mijns 

inziens a! te gemakkelijk af als de eeuwige strijd tussen individu en gemeen

schap, die het bevoegde gezag per geval moet zien te beslechten: 'Deze 

spanningsverhouding tussen individu en gemeenschap, tussen persoonlijke 

moraal en sociale moraal, behoort ( ... ) tot de eeuwige kwesties van het recht, die 

door de rechter en wetgever door middel van afwegingen van belangen en begin

selen keer op keer tot een- per definitie tijdelijke- oplossing moeten worden 

gebracht.' 1
" De kwestie is niet aileen of we de sociale moraal (als die a! eenduidig 

te bepalen is) boven de persoonlijke moraal moeten Iaten gaan, maar ook en 

vooral of we deze sociale moraal direct en onbemiddeld in het recht moeten 

Iaten doorwerken. 

Wederl<erigheid en rechtsgelijkheid 

Bovendien blijft de verhouding tussen het wederkerigheidsbeginsel en het gelijk

heidsbeginsel onduidelijk. Aanvankelijk construeert Pessers vooral een oppositie 

tussen wederkerigheid en gelijkheid: 'Waar gelijkheid tendeert naar lcwantifice

ring, objectivering en formalisering van morele aanspraken, daar tendeert 
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wederkerigheid juist naar subjectivering en kwalitatieve, inhoudelijke behande

ling van morele aanspraken.''. Terwijl gelijkheid leidt tot een zekere mechanise

ring- wat in het ene geval wordt gegeven, moet ook in het andere, vergelijkbare 

geval worden gegeven -, doet wederkerigheid dus recht aan individuele noden 

en behoeften. Gaandeweg haar betoog blijkt Pessers gelijkheid echter als een 

voorwaarde voor wederkerigheid te beschouwen. In haar beschouwing over recen

te ontwikkelingen in het arbeidsrecht stelt ze: 'Gegeven het sociale feit dat het 

wederkerigheidsbeginsel pas optimaal functioneert wanneer ook het gelijkheids

beginsel wordt geactiveerd, zal de gelijkheids- en anti-discriminatiewetgeving 

van het oude arbeidsrecht haar actualiteit voor het nieuwe arbeidsrecht behou

den.'" Enkel wanneer partijen (in casu: werkgevers en werknemers) min of meer 

als gelijken tegenover elkaar staan, is er werkelijke solidariteit tussen hen moge

lijk. Diezelfde redenering keert terug in Pessers' kritiek op de bestuursrechtelij

ke figuur van de wederkerige rechtsbetrekking: de ongelijkwaardigheid tussen 

burger en overheid is volgens haar ervoor verantwoordelijk dater geen relatie 

van reciprociteit kan ontstaan. 

Verdedigd kan zelfs worden dat gelijkheid een onderdee! uitmaakt van Pessers' 

conceptie van wederkerigheid. Zij vat wederkerigheid (in positieve zin) op als 

'een duurzame, op intersubjectiviteit of ge·institutionaliseerd vertrouwen geba

seerde, verhouding van alternerende ongelijkheid waarin onbepaalde prestaties 

op termijn worden verevend.''" Hieruit volgt dat in de wederkerigheidsrelatie 

voortdurend de meetlat van gelijkheid wordt aangelegd, want anders zouden de 

schommelingen in ongelijkheid niet opvallen. Uiteindelijk vindt er een 'vereve

ning' plaats, wat niets anders kan betekenen dan dat de verstoorde balans in 

gelijkheid tussen betrokkenen weer recht wordt getrokken. Gelijkheid fungeert 

als een soort rem op wederkerigheid, zodat deze niet ontspoort in een onbe

heersbare uitwisseling van onbepaalde prestaties. Tegelijk geeft Pessers aan dat 

wederkerigheid het formalisme van gelijkheid doorbreekt: 'Wanneer gelijkheid 

en wederkerigheid op elkaar worden betrokken, verliest het gelijkheidsbeginsel 

zijn inherente Procustus-effect en wordt wederkerigheid de norm en maat voor 

aanvaardbare ongelijkheid. Omgekeerd corrigeert het gelijkheidsbeginsel de aan 

het reciprociteitsbeginsel inherente onbepaaldheid van de prestaties.'"' Het ver

schil met de materiele opvatting van gelijkheid, volgens welke ongelijke behan

deling van ongelijke gevallen gerechtvaardigd is zolang maar gelijkheid in resul

taat wordt nagestreefd," is dan ook niet goed zichtbaar meer. Alleen is er een 

tijdsdimensie aan toegevoegd: op termijn krijgt ieder het zijne ofhet hare. 

Gelijld1eid vereist 

Welke interpretatie men ook kiest- gelijkheid is een voorwaarde voor of een 

onderdeel van wederkerigheid, ofwederkerigheid is een op termijn gestelde 
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variant van gelijkheid -, de conclusie moet luiden dat Pessers' opvatting van 

wederkerigheid geen radicaal afscheid betekent van het gelijkheidsdenken, En 

dat betekent weer dat haar wederkerigheidsbegrip niet ontsnapt aan de gesigna

leerde problemen die aan het gelijkheidsclenken kleven, waaronder het assimile

rend effect ervan. Wil wederkerigheid mogelijk zijn, dan is gelijkheid vereist; en 

zodra er wederkerigheid bestaat, moet deze in toom worden gehouden door 

gelijkheid. Gelijkheid veronderstelt, op haar beurt, een vergelijking tussen de 

een en de ander, waarbij de een als maat voor de ander (of vice versa) wordt 

gehanteercl. Vrouwen kunnen aanspraak maken op hetzelfde loon als dat van 

mannen, op voorwaarde dat ze dezelfde functie vervullen, dezelfde kwaliteiten 

bezitten, evenveel arbeidservaring hebben opgedaan enzovoorts als hun manne

lijke collega's. De 'mannelijke' prestatienorm. waarbinnen geen ruimte is voor 

onbepaalde morele plichten in de familiale of sociale steer (waaronder zorgta

ken), blijft het uitgangspunt. Of er nu een levelling up plaatsvindt (vrouwen wor

den 'opgetrokken' tot het niveau van mannen) of een levelling down (mannen 

wordt 'neergehaald' naar het niveau van vrouwen), in beide gevallen staat de 

norm zelf niet ter discussie. De uitdaging ligt erin een normatief uitgangspunt 

te vinden op grand waarvan we recht kunnen doen aan een ander zonder het 

eigene te Iaten wederkeren. Wederkerigheid lijkt daartoe, vanwege haar verbon

denheid met of gebondenheid aan gelijkheid, niet geschikt. 

Recht en solidariteit 

Al met al heeft het proefschrift van Pessers - hoe uitdagend ook- mij niet over

tuigd van het belang van het wederkerigheidsbeginsel voor het recht en het 

rechtsdenken. Het wederkerigheidsbeginsel staat, om te beginnen, op gespannen 

voet met het beginsel van rechtszekerheid. Er worden onbepaalde morele plich

ten in de juridische sfeer geintroduceerd, die het vertrouwen van de burger op 

het recht aantasten. Fundamentele morele noties als 'solidariteit' of 'broeder

schap' zijn te vaag om als grondslag te dienen voor het opleggen van juridische 

verplichtingen. Vervolgens biedt het wederkerigheidsbeginsel, zoals uitgewerkt 

door Pessers, geen werkelijk alternatiefvoor het gelijkheidsbeginsel. Zolang 

gelijkheid de bandbreedte bepaalt waarbinnen wederkerigheid kan functione

ren, ontsnapt wederkerigheid niet aan de problematiek van de toeeigening van 

de een door de ander. We kunnen aileen solidair zijn met een ander voorzover 

hij op ons lijkt; het echt vreemde onttrekt zich aan ons. 

Wederkerigheid onafdwingbaar 

Tot slot kan men zich afvragen of het wei wenselijk is dat wederkerigheid in de 

juridische steer wordt gebracht. De onbepaalde wederzijdse 'rechten en plich-
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ten' die mensen in hun onderlingc relaties verkeer ervaren, ontlenen hun char

me en hun betekenis juist aan de principiele onafdwingbaarheid ervan. We kun

nen nooit zeker zijn of de geschenken die we geven, ooit terugkeren en hoe ze 

terugkeren. In die zin moeten we uitspraken als 'Dat had je niet rnoeten doen', 

'Dat was toch niet nodig' of 'Wat een verrassing', waarmee de aanvaarding van 

een gift vaak gepaard gaat, heelletterlijk nemen." Zodra deze zogenoemde rech

ten en plichten de jure worden afgedwongen, is de bestaande relatie al verbroken. 

En het recht kan deze relatie niet meer herstellen, maar in het gunstigste geval 

zorg dragen voor een vreedzame en geordende afWikkeling van de verbroken 

relatie. En bij de afWikkeling van de relatie volgt het recht zijn eigen, aan het 

sociale verkeer vreemde, logica. Volgens Schuyt gaat het hierbij om een complex 

proces van transformatie: 'Terwijl de betrokken burgers, clienten en rechtzoe

kenden veelal in analoge termen de werkelijkheid ervaren, wordt deze in en 

door het recht en door werk van de juridische beroepsbeoefenaren digitaal van 

karakter. Dat brengt winst aan systematiek en besluitvaardigheid en tegelijker

tijd verlies aan betekenis en zin.'" Bij deze transformatie wordt solidariteit niet 

op een hager, 'rationeel' niveau gebracht, maar eerder op een gereguleerde wijze 

afgebroken. Dat is ook een van de kernfuncties van het recht: het bieden van een 

vangnet, wanneer weer samen niet meer uitkomen. 

Bart van Iaink is als onderzoeker vcrbonden aan het Centrum voor 

Wetgevingsvraagstukken, Faculteit der Rechtsgelecnlhcid, Katholicke Universiteit Brabant. 
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