Na Aristoteles’ Ethica, Kants Kritik en
Plato’s Politeia het
belangrijkste filosofische werk aller tijden.
- ‘De IJzeren Lijst’, enquête onder alle
hoogleraren wijsbegeerte in Nederland en
Vlaanderen, Filosofie Magazine, februari
2004

Een theorie van rechtvaardigheid van John
Rawls is misschien wel het meest
invloedrijke werk op het gebied van
moraalfilosofie en politieke filosofie uit de
twintigste eeuw. Dit boek heeft niet alleen
op filosofen en andere academici een
onuitwisbare indruk gemaakt, maar ook
buiten de universiteit op politiek
essayisten, juristen, politici en mensen uit
de burgerrechtenbeweging. In Nederland
en België speelt het tot op de dag van
vandaag een voorname rol in politieke
debatten over het beleid dat zou moeten
worden nagestreefd in een liberaaldemocratische verzorgingsstaat.
Een theorie van rechtvaardigheid (1971)
is het hoofdwerk van Rawls. Het boek
werd in 27 talen vertaald. De Nederlandse
vertaling volgt de volledig herziene
Harvard-editie uit 1999.
‘Gemeten aan welke standaard van citatenindexering dan ook, zou John Rawls ver
bovenaan eindigen als de belangrijkste
politieke filosoof van de twintigste eeuw.’
– Jan Vorstenbosch
John Rawls (1911–2002) werd na zijn studie en
promotie aan Princeton University in 1956
benoemd aan Cornell University en in 1960
aan het Massachusetts Institute of Technology.
In 1962 werd hij hoogleraar aan Harvard
University, waaraan hij verbonden bleef tot
aan zijn emeritaat in 1991. Rawls werkte een
inmiddels legendarische twintig jaar aan zijn
magnum opus A Theory of Justice (1971).
Andere bekende werken van zijn hand zijn
Political Liberalism (1993), The Law of
Peoples (1999) en Justice as Fairness
A Restatement (2001).
‘Wie rechtvaardig kan handelen,
komt rechtvaardigheid toe’

– John Rawls
Wij, lezers van het werk van Rawls,
worden uitgenodigd tot een gedachteexperiment. Stel dat wij onze samenleving
van de grond af aan opnieuw kunnen
inrichten, en stel dat wij ons achter “een
sluier van onwetendheid” bevinden die
verhindert dat overwegingen van persoonlijk
eigenbelang een rol spelen bij de keuze van
beginselen die onze politiek-sociale orde
vorm moeten geven, omdat niemand weet
wat zijn natuurlijke begaafdheden zijn, of
zijn geslacht, leeftijd, levensbeschouwing,
conceptie van het goede, of de sociale positie
die men in de samenleving zal innemen.
Welke beginselen zouden wij als redelijke en
rationele mensen dan kiezen?’
- Percy B Lehning

