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Waarden en geschiedenis

door Erik Verweij
125 jaar geleden trad een liberaal kabinet 
aan dat zo succesvol was, dat dit kabinet 
later ‘het perfecte kabinet’ zou worden ge-
noemd (Van den Berg 2013, 495 e.v.). Het 
kabinet-Pierson (1897-1901) heeft onder 
andere de Woningwet, de Ongevallenwet, 
de Gezondheidswet, de Kinderwetten en de 
Leerplichtwet gerealiseerd. Dit kabinet zou 
bekend komen te staan als het ‘kabinet van 
de sociale rechtvaardigheid’.

Sociale rechtvaardigheid is vandaag de dag 
nog steeds een van de liberale kernwaarden 
van de VVD. Dit lijkt echter steeds minder 

vanzelfsprekend. De positie van deze kern-
waarde staat regelmatig ter discussie. Welke 
rol heeft de kernwaarde van sociale recht-
vaardigheid gespeeld in de geschiedenis van 
de VVD? Wat betekent deze kernwaarde 
vandaag? Hoe liberaal is deze kernwaarde 
eigenlijk? 

In dit artikel betoog ik dat de kernwaarde 
van sociale rechtvaardigheid van groot be-
lang is voor het liberalisme en méér aan-
dacht en waardering zou moeten krijgen dan 
nu het geval is.

Sociale rechtvaardigheid als noodzakelijke 
liberale kernwaarde    
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Geschiedenis van sociale recht-
vaardigheid
Een korte blik in de geschiedenis van soci-
ale rechtvaardigheid als kernwaarde leert 
dat zij altijd een plaats heeft gehad in het 
gedachtengoed van de VVD, maar dat het 
enthousiasme niet altijd even groot is ge-
weest – en bovendien snel lijkt af te nemen. 
De kernwaarde van sociale rechtvaardigheid 
(ook wel ‘gerechtigdheid’) heeft sinds de op-
richting in alle beginselverklaringen gestaan, 
hoewel de uitleg en toepassing daarvan niet 
steeds hetzelfde was. Sterker nog: het begin-
sel wordt vaak genoemd maar is nooit van 
een duidelijke definitie voorzien.

Bij de oprichting van de VVD in 1948 werden 
de kernwaarden “vrijheid, verantwoordelijk-
heid en sociale gerechtigdheid” vastgesteld 
(VVD 1948). Er moest gestreefd worden 
naar “maatschappelijke verhoudingen, die 
sociaal gerechtvaardigd en economisch ver-
antwoord” zijn en wel door middel van “ge-
stage samenwerking van dag tot dag in on-
derling overleg van alle bevolkingsgroepen”. 
Deze definitie is behoorlijk algemeen, en be-
vat een element van een cirkelredenatie. Dit 
leverde dus weinig duidelijkheid op.

Bij de gewijzigde beginselverklaring van 
1966 werd het belang van samenwerking 
opnieuw benadrukt. Daarnaast werd vast-
gesteld dat maatschappelijke vrijheid slechts 
kon worden bereikt door deze gestage sa-
menwerking gericht op sociale gerechtigd-
heid. Sociale gerechtigdheid was zelfs een 
noodzakelijke voorwaarde voor maatschap-
pelijke vrijheid (VVD 1966).

In 1980 is de lijst van de kernwaarden van 
de VVD uitgebreid en gewijzigd. Vanaf dat 
moment waren de liberale kernwaarden 
vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraag-
zaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijk-
waardigheid (VVD 1980). Daarbij hoorden 
dan de bereidheid om offers te brengen, ge-
lijkwaardige mogelijkheden tot individuele 
ontplooiing en de gelegenheid om “mens-
waardige en zinvolle arbeid” te verrichten 
die moest aansluiten op de wensen, kennis 
en vaardigheden van het individu.

In de meest recente beginselverklaring uit 
2008 zijn de vijf kernwaarden ongewijzigd 
gebleven, maar is wel een onderlinge rangor-
de aangebracht: “Uit vrijheid en verantwoor-
delijkheid vloeien andere liberale beginselen 
voort: gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid 
en sociale rechtvaardigheid” (VVD 2008). 
Buiten deze opsomming heeft de kernwaar-
de sociale rechtvaardigheid geen aandacht 
gekregen in deze meest recente verklaring. 
De kernwaarde sociale rechtvaardigheid had 
dus een véél minder prominente plaats dan 
zij had in 1980 en daarvoor.

In 2019 schreef toenmalig fractievoorzitter 
van de Tweede Kamer Klaas Dijkhoff een 
discussiestuk om het ideologische kompas 
van de partij te herijken. Dijkhoff opende 
zijn discussiestuk door enkele leidende prin-
cipes vast te stellen: vrijheid, verantwoorde-
lijkheid, gelijkwaardigheid, verdraagzaam-
heid en wederkerigheid (Dijkhoff 2019). De 
kernwaarde van sociale rechtvaardigheid 
had hij dus omgedoopt tot wederkerigheid, 
een “(..) relationeel principe waarin het on-
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geschreven sociaal contract, de voorwaarden 
van lidmaatschap van onze samenleving, 
vorm krijgt.” Kort gezegd mag je meer ver-
wachten van de samenleving als je er meer 
aan bijdraagt of daadwerkelijk meer nodig 
hebt. 

Hoewel Dijkhoff dat niet uitdrukkelijk zo 
schrijft, lijkt het erop dat het idee van ‘we-
derkerigheid’ een beperking inhoudt ten 
aanzien van de kernwaarde ‘sociale recht-
vaardigheid’. Er ligt zowel in de uitleg van 
Dijkhoff als in de normale betekenis van het 
woord meer nadruk op de verantwoorde-
lijkheid iets terug te doen of te geven aan de 
samenleving. Wederkerigheid verwijst naar 
de plicht bij te dragen aan maatschappelijke 
voorzieningen, en minder op het recht op 
maatschappelijke voorzieningen. Dijkhoff 
bepleit uitdrukkelijk dat sociale voorzienin-
gen niet uit de lucht komen vallen en dat 
mensen gestimuleerd moeten worden om bij 
te dragen aan de samenleving. In de woor-
den van de Amerikaanse president John F. 
Kennedy tijdens zijn inauguratiespeech in 
1961: “(..) ask not what your country can do 
for you – ask what you can do for your coun-
try.” 

Het discussiestuk van Dijkhoff kreeg veel 
pennen in beweging, binnen en buiten de 
VVD. In een eerdere editie van Liberale Re-
flecties verdedigden Niek Kok en Reinout 
Woittiez dat Dijkhoff de spijker op zijn kop 
had geslagen door te kiezen voor wederke-
righeid (Kok & Woittiez 2019). Wederkerig-
heid zou als liberale kernwaarde meer doel-
treffend zijn dan sociale rechtvaardigheid. 

Kok en Woittiez bepleitten dat wederkerig-
heid beter aansluit op de kernwaarde van 
gelijkwaardigheid, omdat mensen in een we-
derkerigheidsrelatie elkaar op gelijkwaardige 
voet behandelen. Daarnaast zou een sterker 
beroep worden gedaan op ieders actieve in-
zet en daarmee verantwoordelijkheid. Deze 
actieve inzet zou de kern van het liberalisme 
betreffen, zo betogen Kok en Woittiez.

In deze bijdrage bepleit ik dat sociale recht-
vaardigheid als liberale kernwaarde meer 
waarde toevoegt dan wederkerigheid. Deze 
kernwaarde voegt meer toe omdat zij niet 
slechts een uitvloeisel is van de andere kern-
waarden, en juist een bredere en belangrijke 
zelfstandige betekenis heeft. 

Wat is sociale rechtvaardigheid?
Er is niet één eenduidige definitie te geven 
van het begrip sociale rechtvaardigheid. De 
term is eerder een breed begrip dat verschil-
lende uitgangspunten omvat over hoe de 
baten en lasten van sociale interacties moe-
ten worden verdeeld onder individuen. Het 
is wel mogelijk om enkele uitgangspunten 
van sociale rechtvaardigheid vast te stellen, 
waarbij de ene meer aansluit bij het wereld-
beeld van een klassiek-liberaal en de andere 
beter past bij een sociaal-liberaal. Sommige 
uitgangspunten hebben zelfstandige bete-
kenis, andere vallen ook onder bestaande 
kernwaarden. Alleen als tot een bepaalde 
hoogte aan deze uitgangspunten is voldaan, 
kan worden gesproken van een sociaal recht-
vaardige samenleving:

Voor wat, hoort wat. Als jij als individu ge-
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bruikmaakt van een maatschappelijke voor-
ziening, dan is het rechtvaardig dat jij een te-
genprestatie moet leveren. Dit uitgangspunt 
komt dicht in de buurt van wat sommigen 
wederkerigheid zouden noemen, of de defi-
nitie die Dijkhoff lijkt te bepleiten.

Wie zich misdraagt, krijgt straf. Als jij de 
regels overtreedt – zeker als je daarbij een 
inbreuk maakt op de rechten van anderen – 
dan is het rechtvaardig dat je daarvoor wordt 
gestraft. Het doel daarvan is niet alleen pre-
ventie, maar ook rechtsherstel en vergelding 
– een legitieme wens om het evenwicht te 
herstellen tussen dader, slachtoffer en sa-
menleving. 

Zonder wet, geen straf. De regels die voor-
schrijven wat rechtvaardig is en wanneer de 
overheid mag optreden, moeten helder zijn 
en consequent worden toegepast. Rechtsge-
leerden zouden dit uitgangspunt het legali-
teits- of rechtszekerheidsbeginsel noemen. 
Overigens is het daarbij belangrijk op te 
merken dat niet iedere rechtsregel rechtvaar-
dig is, en consequente toepassing van een 
onrechtvaardige rechtsregel blijft onrecht-
vaardig.

Eerlijk delen van lasten. Als er belasting 
moet worden opgehaald om collectieve uit-
gaven zoals defensie, zorg, sociale zekerheid 
en infrastructuur te betalen, dan is het recht-
vaardig dat sterke schouders meer bijdragen.
Onrechtvaardige ongelijkheid moet worden 
beperkt. Als er onrechtvaardige ongelijk-
heid bestaat tussen groepen mensen en die 
ongelijkheid structurele oorzaken heeft, dan 

kan het rechtvaardig zijn dat de overheid 
optreedt om deze ongelijkheid te beperken. 
Dit uitgangspunt wordt later in deze bijdrage 
nader uitgewerkt.

Eerlijke kans op succes. In een ideale recht-
vaardige samenleving heeft iedereen in be-
ginsel dezelfde kans en mogelijkheid om het 
beste uit zichzelf te halen. Het is vervolgens 
een individuele verantwoordelijkheid is om 
iets met die kans te doen, maar het is wense-
lijk dat de overheid optreedt als kansenonge-
lijkheid bestaat.

Inzet moet lonen. Als jij je in een liberale sa-
menleving inzet om het beste uit jezelf te ha-
len, dan is het rechtvaardig dat je daarvoor 
wordt beloond. Er zullen altijd individuele 
situaties denkbaar zijn waarin dat onver-
hoopt niet zo uitpakt, maar structurele be-
lemmeringen die dit uitgangspunt in de weg 
staan, zijn in een sociaal rechtvaardige en 
liberale samenleving onwenselijk.

Onrechtvaardige ongelijkheid
Het uitgangspunt met betrekking tot de (on)
rechtvaardige ongelijkheid vraagt extra aan-
dacht, omdat het liberalisme een gespannen 
relatie heeft met het begrip ‘gelijkheid’. Vorig 
jaar nog verscheen een lezenswaardige bun-
del van de TeldersStichting over liberale per-
spectieven op ongelijkheid (De Beaufort e.a. 
2021). In de context van deze bijdrage is het 
belangrijk om vast te stellen welke vormen 
van ongelijkheid mogen bestaan in een libe-
rale en sociaal rechtvaardige samenleving.

Het is eerst belangrijk om vast te stellen dat 



LIBERALE REFLECTIES  | september 2022 90

ongelijkheid op zichzelf géén probleem vormt 
voor liberalen. Sociale of maatschappelijke 
ongelijkheid kan namelijk voortkomen uit 
individuele, in vrijheid gemaakte keuzes. 
Mensen hebben nu eenmaal verschillende 
voorkeuren, wensen, smaken, dromen, ta-
lenten en ambities. Daaruit vloeien vanzelf-
sprekend verschillende uitkomsten voort en 
dat is voor liberalen op zichzelf geen pro-
bleem (Van Hees 2021, 16). Een samenle-
ving waarin een overheid gelijke uitkomsten 
afdwingt omdat gelijke uitkomsten op zich-
zelf een deugd zouden zijn, is geen liberale 
samenleving maar een gelijkheidsdictatuur.

Het is wel belangrijk om te kijken naar de 
oorzaak van ongelijkheid. Het valt vanuit 
het liberale gedachtegoed goed te verdedi-
gen dat er een onderscheid moet worden ge-
maakt tussen rechtvaardige ongelijkheid en 
onrechtvaardige ongelijkheid. De kwalificatie 
van de rechtvaardigheid van ongelijkheid 
hangt af van de oorzaak van de ongelijkheid.

Ongelijkheid is rechtvaardig als deze wordt 
veroorzaakt door relevante verschillen tus-
sen individuen. Wanneer iemand de keuze 
maakt om hard te werken, een risico te ne-
men en een onderneming te beginnen, of de 
tijd neemt om zich ergens in te specialiseren, 
dan vinden liberalen het volstrekt logisch 
dat iemand daarvan de vruchten plukt. Deze 
ruimte om te groeien en de middelmaat te 
ontstijgen maakt dat individuen bereid zijn 
om te investeren in zichzelf en hun eigen toe-
komst, en voorkomt dat een bemoeizuchtige 
overheid zich te snel met privébezit bemoeit. 

Rechtvaardige ongelijkheid kan ook ont-
staan door verschillen waar mensen niet 
zelf voor gekozen hebben. De meeste libera-
len zullen het volstrekt rechtvaardig vinden 
dat iemand met een groot talent of gezond 
stel hersens daarvan de vruchten plukt. Er 
bestaat ook zoiets als een natuurlijke loterij 
– en de verschillende uitkomsten die daar-
uit voortvloeien zijn niet per definitie on-
rechtvaardig. Het zou dan ook onwenselijk 
zijn als de overheid regelmatig zou optreden 
door alle winsten en verliezen uit de loterij 
van het leven te herverdelen op een manier 
die zij op dat moment eerlijk of rechtvaardig 
vindt.

Ongelijkheid is onrechtvaardig als deze 
wordt veroorzaakt door structurele verschil-
len die in een liberale en rechtvaardige sa-
menleving niet relevant zouden moeten zijn 
voor de kans op welvaart – maar dat in de 
praktijk toch blijken te zijn. Wanneer een 
groep mensen structureel minder kans heeft 
om succesvol te worden dan een andere 
groep, dan vinden veel liberalen dit (mijns 
inziens terecht) problematisch. Het kan dan 
gaan om vormen van uitsluiting of structu-
rele achterstanden binnen groepen met een 
gedeelde eigenschap, zoals etniciteit, ge-
boorteplaats, of sekse. Het kan ook gaan om 
omstandigheden die juist buiten die groep 
liggen. Denk daarbij aan een markt die niet 
goed functioneert voor een bepaald deel van 
de samenleving, fiscale maatregelen die on-
wenselijke effecten hebben, of ongelijke toe-
gang tot zorg of onderwijs.

Veel liberalen zullen erkennen dat de over-
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heid (op enig moment) mag ingrijpen om 
onrechtvaardige ongelijkheid te beperken of 
te compenseren. John Rawls schreef in 1971 
het invloedrijke werk A Theory of Justice. Ra-
wls betoogde dat ongelijke uitkomsten alleen 
acceptabel zijn als de onderkant van de sa-
menleving beter af is door deze ongelijkheid 
dan deze zou zijn geweest bij volledige gelijk-
heid (Rawls 1971). Rawls ging zo ver in zijn 
opvattingen, dat hij betoogde dat individuen 
geen morele aanspraak hebben op hun aan-
geboren talenten en daarom ook geen recht 
hebben op de vruchten daarvan. Eenvoudig 
gezegd zou Rawls ongelijkheid kwalificeren 
als “onrechtvaardig, tenzij…”. 

Veel andere liberalen zullen behoorlijk de 
kriebels krijgen van deze opvattingen. Zo 
ook Robert Nozick, wie in 1974 Anarchy, 
State and Utopia schreef als kritiek op het 
werk van Rawls. Nozick betoogde dat onge-
lijkheid rechtvaardig is zolang mensen hun 
welvaart op een rechtmatige manier hebben 
verkregen (Nozick 1974). Als mensen niet 
uit zichzelf bereid zijn om anderen te on-
dersteunen maar daartoe door een overheid 
worden gedwongen, dan is feitelijk sprake 
van dwangarbeid. Nozick zou ongelijkheid 
kwalificeren als “rechtvaardig, tenzij…”.

De vraag beantwoorden of in een concreet 
geval sprake is van onrechtvaardige onge-
lijkheid, is buitengewoon ingewikkeld. Het 
vraagt een subjectief waardeoordeel om te 
bepalen welke oorzaken ongelijke uitkom-
sten rechtvaardigen en welke oorzaken dat 
niet doen. Rawls en Nozick zijn beiden libe-
ralen, maar zullen het niet vaak met elkaar 

eens zijn geweest als zij deze vraag zouden 
moeten beantwoorden. Bovendien heeft on-
gelijkheid zelden één oorzaak. Dat betekent 
dat ongelijkheid deels rechtvaardig en deels 
onrechtvaardig kan zijn. Hoe moet daar-
mee worden omgegaan? Is het überhaupt 
aan de overheid om dit subjectieve waarde-
oordeel te vellen en daarnaar te handelen? 
Moet ongelijkheid worden gecompenseerd 
door de onderkant te ondersteunen, door 
de opbrengst te herverdelen of juist door de 
bovenkant te beperken? Dit zijn legitieme 
vragen waar verschillende liberalen uiteen-
lopende antwoorden op zullen hebben. Maar 
dát de vraag van (on)rechtvaardige ongelijk-
heid voor liberalen relevant is, is zeker. 

Het belang van sociale rechtvaardig-
heid boven wederkerigheid
Het punt van voorgaande beschouwing is dat 
de kernwaarde van sociale rechtvaardigheid 
meer ruimte laat voor de belangrijke discus-
sie over (on)rechtvaardige ongelijkheid dan 
de kernwaarde van wederkerigheid. Deze 
ruimte is nodig, omdat de kernwaarde we-
derkerigheid onvoldoende kans biedt om 
onrechtvaardige ongelijkheid te compense-
ren.

Wederkerigheid heeft een engere, beperk-
tere betekenis dan sociale rechtvaardigheid. 
Wederkerigheid betekent dat niets zomaar 
uit de lucht komt vallen en dat bepaalde 
verantwoordelijkheden en plichten bestaan 
voor mensen die gebruikmaken van voor-
zieningen (Dijkhoff 2019). De nadruk ligt 
op de verantwoordelijkheid om bij te dragen. 
Dat is op zichzelf natuurlijk geen verkeerd 
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idee en bij uitstek een liberaal principe (Kok 
2019). Het idee van sociale rechtvaardigheid 
is echter breder. Er kan pas worden gesproken 
van sociale rechtvaardigheid als ook onrecht-
vaardige ongelijkheid wordt beperkt en men-
sen bereid zijn om daar iets voor in te leveren. 
Een aantal voorbeelden kan dit onderscheid 
verduidelijken.

Volgens het idee van wederkerigheid is erf-
belasting onwenselijk. Waarom zou iemand 
belasting moeten afdragen over een recht-
matig verkregen erfenis, terwijl daar niet 
rechtstreeks iets tegenover staat? Vanuit het 
idee van sociale rechtvaardigheid valt hier 
veel op af te dingen, óók vanuit het liberale 
gedachtegoed. Het valt goed te verdedigen 
dat het onrechtvaardig is dat je meer belas-
ting afdraagt over een salaris waar je hard 
voor werkt, dan over een ontvangen erfenis 
waar geen hard werk tegenover heeft gestaan 
(althans, van de ontvanger). Er kan op deze 
manier een onrechtvaardige ongelijkheid ont-
staan, omdat kinderen met rijke ouders nog 
eens extra wind in de zeilen krijgen. John Stu-
art Mill schreef al in 1848 dat erfbelasting een 
rechtvaardige belasting is: “(..) those who have 
inherited the savings of others have an advan-
tage which they may have in no way deserved, 
over the industrious whose predecessors have 
not left them anything; I not only admit, but 
strenuously contend, that this unearned ad-
vantage should be curtailed, as much as is con-
sistent with justice to those who thought fit to 
dispose of their savings by giving them to their 
descendants” (Mill 1848, 307).

Een ander voorbeeld. Volgens het idee van 

wederkerigheid is privaat onderwijs niet pro-
blematisch. Waarom zouden mensen die op 
een eerlijke manier hebben gespaard hun geld 
niet mogen uitgeven aan kwalitatief goed on-
derwijs voor hun kinderen? Vanuit het idee 
van sociale rechtvaardigheid valt hier een 
zinnige discussie over te voeren. Als het voor 
kinderen uit kapitaalkrachtige gezinnen veel 
makkelijker wordt om successen te behalen 
en zichzelf te ontwikkelen dan voor kinderen 
uit arme gezinnen, dan is dat niet rechtvaar-
dig tegenover die groep. Ook is in de praktijk 
geen sprake meer van eerlijke kansen op suc-
ces, als één groep structureel begint met een 
voorsprong op de andere groep. 

Een laatste voorbeeld. Volgens het idee van 
wederkerigheid hoeft de overheid niet in te 
grijpen als buitengewone marktomstandig-
heden ongelijkheid versterken. Dat kan ech-
ter wel degelijk problematische ongelijkheid 
opleveren, bijvoorbeeld op de woningmarkt. 
De staat van de woningmarkt is immers van 
groot belang voor de mate van vermogenson-
gelijkheid binnen ons land. 

Vanuit wederkerigheid is het geen probleem 
dat iemand die op een eerlijke manier een huis 
heeft gekocht deze woning door de krapte op 
de woningmarkt in korte tijd in waarde ziet 
verdubbelen. Het maakt daarbij vanuit het 
idee van wederkerigheid niet uit of iemand 
daardoor een veel gunstigere positie heeft ver-
kregen dan iemand die geen vrije toegang had 
tot de woningmarkt als gevolg van diezelfde 
krapte. De huizenbezitter heeft namelijk net-
jes betaald voor zijn woning en ook allerlei 
risico’s gedragen, en dus is het geen probleem 
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dat hij profiteert van de waardestijging. Van-
uit liberaal oogpunt kun je daarentegen óók 
betogen dat in een overspannen markt oneer-
lijke kansen op succes bestaan. De ongelijke 
uitkomsten die daaruit voortvloeien, kun je 
dan niet verklaren en rechtvaardigen met ver-
schillen die relevant zouden moeten zijn voor 
de kans op succes, zoals inzet of talent van de 
winnaars. De ongelijke uitkomsten zijn dan 
namelijk mede het gevolg van een spel waarbij 
niet alle deelnemers dezelfde kansen hadden. 
Om overheidsingrijpen gericht op het beper-
ken van deze ongelijkheid te rechtvaardigen, 
is het idee van wederkerigheid ongeschikt, en 
het idee van sociale rechtvaardigheid nood-
zakelijk.

Het voorgaande is geen pleidooi om over te 
gaan tot het verhogen van erfbelasting, het 
verbieden van privaat onderwijs of het heffen 
van een belasting op overwaarde bij de ver-
koop van een woning. Daar zijn namelijk van-
uit liberaal oogpunt ook heel zinnige bezwa-
ren tegen aan te voeren. Heeft de erflater niet 
de vrijheid om zelf te beschikken aan wie hij 
zijn of haar vermogen nalaat? Heeft de ouder 
niet het recht om zijn eerlijk verdiende ver-
mogen te gebruiken om het beste onderwijs 
voor zijn of haar kind te betalen? Wordt de 
huizenbezitter niet ongelijkwaardig behan-
deld door een belasting te heffen die huurders 
niet hoeven te betalen? Het punt van deze 
bijdrage is echter: als wij als liberalen deze si-
tuatie uitsluitend zouden beoordelen op basis 
van het criterium van wederkerigheid, dan 
zouden wij de ongelijkheid in voornoemde 
drie voorbeelden altijd moeten accepteren. 
Als wij de voornoemde situaties daarentegen 

beoordelen op basis van het criterium van so-
ciale rechtvaardigheid, dan zijn er wel degelijk 
grenzen denkbaar waarbij overheidsoptreden 
gerechtvaardigd wordt om sociale rechtvaar-
digheid af te dwingen. Ik meen dat het goed is 
dat liberalen een gesprek kunnen hebben over 
deze grens.

Het voorgaande is ook geen pleidooi om het 
idee van wederkerigheid uit het liberale vo-
cabulaire te verwijderen. Wederkerigheid is 
één van de draagmuren van een samenle-
ving die sociaal rechtvaardig kan worden ge-
noemd. De essentie van een draagmuur is dat 
deze onmisbaar is, maar pas écht waardevol 
is wanneer die gecombineerd wordt met an-
dere draagmuren. Denk daarbij aan het heb-
ben van bepaalde rechten, en het rechtvaar-
dig verdelen van collectieve lasten en lusten. 
Voor het bestaan van deze draagmuren is het 
noodzakelijk dat sociale rechtvaardigheid be-
houden wordt als liberale kernwaarde, en niet 
wordt uitgekleed tot slechts nog wederkerig-
heid resteert.

Conclusie
Wederkerigheid is een liberaal principe dat 
belangrijk en waardevol is, maar het zou on-
wenselijk zijn om sociale rechtvaardigheid 
helemaal uit het lijstje van liberale kern-
waarden te verbannen. Er zijn veel situaties 
denkbaar waarin het zeer liberaal is als een 
overheid optreedt om onrechtvaardige onge-
lijkheid te beperken. De kernwaarde sociale 
rechtvaardigheid is daar beter voor geschikt 
dan de kernwaarde wederkerigheid. Weder-
kerigheid is bovendien één van de onderdelen 
van sociale rechtvaardigheid. 
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