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Het duurt even voor ik erin kom: Een theorie van recht-
vaardigheid van John Rawls. Zoals het theorieën betaamt, 
is het betoog gortdroog. Rawls heeft de intentie zijn ‘ver-
haal’ stap voor stap op te bouwen. In deel I ontvouwt hij 
zijn theorie in grote lijnen. In de twee delen daarna nuan-
ceert hij, komt op onderdelen terug, werkt die verder uit, 
vergelijkt zijn concepten herhaaldelijk met die van andere 
auteurs en probeert zo zijn theorie verder te verfijnen. De 
tekst munt uit door een minimum aan structurerende ele-
menten: geen opsommingen, geen witregels, geen bullets 
enzovoort. Rawls voorziet zijn zeshonderd bladzijden lange betoog van slechts ne-
genennegentig titels. That’s it. Het is alsof je langs een eindeloos voortkabbelende 
beek loopt, keer op keer belaagd door de gedachte ‘Ja, nu weet ik het wel’. Dit wordt 
in de hand gewerkt doordat je bijvoorbeeld leest ‘Ten eerste …..’ zonder ooit een 
‘Ten tweede …..’ of een ‘Ten derde …..’ op je netvlies te krijgen. De auteur schrijft 
moeizaam en de vertaling verdient bepaald niet de hoofdprijs.  
Maar Rawls theorie staat als een huis! Inhoudelijk vind ik Een theorie van rechtvaar-
digheid een boeiend boek. Het geeft haarscherp aan hoe een rechtvaardige samenle-
ving zou kunnen zijn.   
 

Het boek bestaat uit drie delen, Theorie, Instituties en Doel-
einden getiteld. Het eerste deel zal ik samenvatten, omdat het 
in een notendop zijn theorie van rechtvaardigheid bevat. Uit 
de overige twee delen zal ik alleen díe punten oppakken die 
mij het meest te denken geven. Mijn reflecties weef ik erdoor 
heen of ik sluit ermee af.  
Mijn kijkvraag bij het lezen van dit boek wordt ingegeven 
door de inleiding Tussen lot en keuzevrijheid: rechtvaardig-
heid volgens John Rawls bij de Nederlandse editie door Percy 
B. Lehning. Deze Rawls-specialist legt uit welke plaats Een 
theorie van rechtvaardigheid heeft in het gehele oeuvre van 
de auteur. Aan Lehning nu eerst het woord. 

 
Tussen lot en keuzevrijheid: rechtvaardigheid volgens John Rawls 
In 1973 verschijnt A Theory of Justice, een politieke filosofie die zich toespitst op 
democratische samenlevingen. Rawls heeft er twintig jaar aan gewerkt. Het boek gaat 
over rechtvaardigheid en het sleutelwoord is billijkheid. 
Na 1971 – dat blijkt uit zijn artikelen – gaat Rawls steeds meer rekening houden met 
met democratische samenlevingen die multicultureel zijn en waar geen van de aanwe-
zige wereld- en levensbeschouwingen door alle burgers worden gedeeld. Daarom 
mondt deze tweede fase in Rawls’ denken uit in de behandeling van het vraagstuk 
‘rechtvaardigheid en pluriformiteit’ in het boek Political liberalism (1993). 
Tenslotte is er de derde, mondiale fase: met zijn monografie The law of Peoples 
(1999) behandelt Rawls de vraag wat rechtvaardigheid tussen volkeren vereist. In het 
eerste anderhalve decennium van de eenentwintigste eeuw is deze vraag actueler dan 
ooit! 
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Bij het schrijven van dit essay heb ik dan ook de vraag in mijn achterhoofd: kunnen 
we met Een theorie van rechtvaardigheid misschien toch iets zinnigs zeggen over hoe 
om te gaan met de vele conflicten tussen landen, etnische groepen en religieuze groe-
peringen in deze tijd? 
 
 
I. Theorie 
Op dit basale deel van Een theorie van rechtvaardigheid ga ik uitgebreid in. Daarbij 
volg ik de hoofdstukkenindeling van Rawls. Aan het eind volgt mijn reflectie over het 
geheel.  
 
Hoofdstuk een: Rechtvaardigheid als billijkheid 
Hoofdconcept in Rawls’ theorie is rechtvaardigheid als billijkheid. Hij vertrekt vanuit 
een volledig hypothetische situatie, corresponderend met de natuurstaat en contract-
theorie van John Locke, waarin sociale omgeving en talenten van mensen even tussen 
haakjes worden gezet. De contractpartners zijn blanco: persoonlijke belangen en om-
gevingsfactoren spelen geen rol. In die hoedanigheid komen ze, hypothetische natuur-
lijk, bijeen en bespreken met elkaar waaraan een rechtvaardige samenleving moet 
voldoen. Vanuit dat ‘overleg’ kiezen ze rechtvaardigheidsbeginselen die ten grond-
slag zullen liggen aan de basisstructuur van de samenleving. Met die structuur wordt 
het geheel van instituties en regelgevingen in de samenleving bedoeld. De samenle-
ving zelf wordt geïnterpreteerd als een samenwerkingsverband tot wederzijds voor-
deel. 
In de contractfase is iedereen vrij en gelijk met dezelfde rechten. Er is altijd een plura-
liteit aan beginselen. Er moet dus gekozen worden. Met gezond verstand. Soms is 
intuïtie daarbij niet te vermijden. Maar ze mag geen leidend beginsel zijn: intuïtionis-
me levert nattevingerwerk op. 
In dat keuzeproces laat men zich leiden door billijkheid. Dat zegt iets over de verde-
ling van de primaire sociale goederen over allen. Verschillen zijn daarbij inbegrepen. 
Want in de werkelijke situatie spelen contingenties of toevalligheden als natuurlijke 
aanleg en sociaal milieu nu eenmaal mee. Er zijn meer en minder begunstigden. Het 
criterium billijkheid bij de verdeling van de primaire sociale goederen schrijft voor, 
dat inkomen en vermogen van de meerbegunstigden mogen groeien mits inkomen en 
vermogen van de minst begunstigden óók groeien en zoláng ze groeien. Daarbij geeft 
het verschilbeginsel niet alleen aan, dat er meer en minder begunstigden zijn, maar dat 
ze er ook mógen, misschien wel moéten, zijn: de samenleving kan niet zonder geta-
lenteerde mensen die inspireren of leiding geven. Zij mogen, zéker als ze een grotere 
verantwoordelijkheid dragen dan anderen, meer primaire sociale goederen ontvan-
gen. Mits de minst begunstigden er niet op achteruitgaan. 
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Daarom wijst Rawls het klassieke utilitarisme af. Dat is té teleologisch, té eenzijdig 
gericht op dat éne doel van maximalisering van nut voor allen zónder te letten op de 
verdeling van de voordelen over de leden van van de samenleving. Rawls denkt eer-
der deontologisch: het gaat bij het ontwerpen van een rechtvaardige samenleving om 
het kiezen van de juiste beginselen, maar als je die eenmaal gekozen hebt, dán sta je 
ook voor de verplichtingen die eruit voortvloeien. 
 
 
Hoofdstuk twee: De beginselen van rechtvaardigheid 
In het tweede hoofdstuk van deel I gaat Rawls uitgebreid in op twee beginselen van 
rechtvaardigheid die hij als volgt formuleert: 
 

§ Eén: Elke persoon dient een gelijk recht te hebben op het meest uitgebreide 
stelsel van gelijke vrijheden, dat verenigbaar is met een vergelijkbaar stelsel 
van vrijheden voor anderen. 
 

§ Twee: sociale en economische ongelijkheden dienen zo te worden geordend 
dat ze zowel (a) redelijkerwijs in ieders voordeel mogen worden geacht, en (b) 
verbonden zijn met posities en ambten die voor allen toegankelijk zijn. 

 
Vervolgens ‘beproeft’ de auteur deze formuleringen en zal hij de tweede, die voor 
meerdere interpretaties vatbaar is, aanzienlijk aanscherpen. Op pagina 105 resulteert 
dit in het volgende schema: 
 

 
 
Voor hem bestaat er een essentieel verschil tussen ‘formele gelijkheid van kansen’ en 
‘gelijkheid van billijke kansen’. Voor personen uit minder geprivilegieerde milieus, 
bijvoorbeeld, moeten méér dan formele kansen gecreëerd worden op bij hen passende 
vormen van onderwijs, omdat afkomst en milieu daarop vaak een belemmerende wer-
king hebben. 
Wat de zinsnede ‘ieders voordeel’ betreft, kiest hij niet voor de interpretaties onder 
het ‘efficiëntiebeginsel’, wél voor het verschilbeginsel. Dit erkent dat er verschillen 
zijn, maar die mogen nooit in het nadeel van de minder begunstigden zijn. Vanuit een 
natuurlijke aristocratie kunnen extra primaire sociale goederen aan de minderbedeel-
den worden toegekend, maar dat gebeurt dan vanuit een houding van welwillendheid 
van de meest begunstigden. Daarmee wordt het eerste beginsel niet serieus genomen. 
Dus kiest Rawls uiteindelijk voor de interpretatie democratische gelijkheid.  
 
Na nog meer overwegingen en nuanceringen herdefinieert hij het tweede beginsel als 
volgt: 
 

§ Twee: sociale en economische ongelijkheden dienen zó te worden geordend 
dat ze zowel (a) het meest ten goede komen aan de minst bevoordeelden als 
(b) verbonden zijn met posities en ambten die voor allen toegankelijk zijn on-
der voorwaarden van billijke gelijkheid van kansen. 
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Zoals eerder geschreven richt rechtvaardigheid als billijkheid zich vooral op de ver-
deling van primaire sociale goederen. Voorop gaan de fundamentele vrijheden, die 
voor allen gelijk zijn, gevolgd door billijke gelijkheid van kansen. Te zamen vormen 
zij het burgerlijke gezichtspunt – dit is algemeen en kan door allen worden ingenomen 
– van waaruit de rechtvaardigheid van de basisstructuur beoordeeld kan worden. De 
overige primaire sociale goederen zijn verschillend verdeeld: de rechten en privileges 
van gezag, inkomen en vermogen. Om de billijkheid hiervan te beoordelen, kan het 
beste het gezichtspunt van de minst bevoorrechten worden ingenomen. 
 
Vervolgens onderscheidt Rawls drie vormen van procedurele rechtvaardigheid: de 
volkomen, onvolkomen en zuivere procedure. Bij de eerstgenoemde wordt eerst een 
onafhankelijk criterium voor een billijke opdeling gedefinieerd en kan daaruit vervol-
gens een procedure resulteren die zeker de gewenste uitkomst zal opleveren.  
 
De onvolkomen procedure kent eveneens een onafhankelijk criterium, maar het is, 
gezien de complexiteit  van  de situatie,  niet  zeker of de daaruit  resulterende proce-
dure het gewenste resultaat zal opleveren. Men zou echter geen onafhankelijk criteri-
um moeten definiëren, meent Rawls. Juist daaraan gaat een systeem als het utilitaris-
me mank. Rawls kiest voor zuivere procedurele rechtvaardigheid waarbij gaandeweg 
moet blijken of de procedure van verdeling billijk is of niet.  
 
Tot nu toe zijn de genoemde rechtvaardigheidsbeginselen toegepast op de basisstruc-
tuur en de daarbij horende instituties, maar aan het eind van het tweede hoofdstuk 
gaat Rawls nog even in op de beginselen voor individuen. Daarbij valt de term plich-
ten: uit de beginselen die men als vrije mensen in de beginsituatie kiest vloeit automa-
tisch voort dat men verplicht is de afspraken die daaruit resulteren na te komen. Indi-
viduen hebben dus verplichtingen.  
Er zijn ook natuurlijke plichten: die heb je lós van wat je afgesproken hebt. Je hebt ze 
als méns. De belangrijkste lijkt te zijn de natuurlijke plicht tot rechtvaardigheid.  
Alles wat níet verplicht is, behoort tot het domein van de toegestane handelingen. 
Daar kan van alles onder vallen: men denke aan wat mensen allemaal doen in hun 
vrije tijd en aan hun hobby’s. Maar Rawls rekent ook onbaatzuchtige handelingen 
vanuit welwillendheid, moed en mededogen tot deze categorie. Men is er, met name 
als de prijs voor de handelende persoon zelf aanzienlijk is, niet toe verplicht. Iemand 
die niet kan zwemmen, bijvoorbeeld, is niet verplicht in het water te springen om een 
drenkeling te redden. 
 
 
Hoofdstuk drie: De oorspronkelijke situatie 
Rawls keert in het derde hoofdstuk terug naar de oorspronkelijke positie, zijn keuze 
voor rechtvaardigheid als billijkheid bóven utilitarisme en intuïtionisme in hoofdstuk 
een en de daarbij passende rechtvaardigheidsbeginselen in hoofdstuk twee. Kennelijk 
betreft het in de eerste twee hoofdstukken een voorlopige invulling. In hoofdstuk 3 zal 
hij beargumenteren waarom rechtvaardigheid als billijkheid het beste, meest rationele 
concept voor een rechtvaardige samenleving is. Dit doet hij door alternatieve concep-
ties van rechtvaardigheid, waaronder het klassieke beginsel van nut en het beginsel 
van gemiddeld nut, uiteen te zetten en op hun rechtvaardigheidsgehalte te ‘beproe-
ven’. Als lezer weet je natuurlijk al vooraf dat na vergelijking van deze concepten met 
dat van rechtvaardigheid als billijkheid het laatste de hoofdprijs krijgt.  
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Het voert te ver alle overwegingen en nuanceringen die hij daarbij de revue laat pas-
seren in extenso weer te geven. Ik beperk me tot enkele opmerkelijke punten. 
 
Objectieve en subjectieve omstandigheden 
Personen in de oorspronkelijke positie moeten wéten dat er altijd omstandigheden van 
rechtvaardigheid van kracht zijn. Hierbij gaat het niet om specifieke kennis van reële 
omgevingsfactoren – die zou je juist niét moeten kennen – maar om algemene. Het 
gaat dan om het rekening houden met objectieve en subjectieve factoren van algeme-
ne aard. Wat de eerste betreft geef ik het volgende voorbeeld: als je met velen op één 
plek woont, kun je te maken krijgen met de factor matige schaarste. En wat de sub-
jectieve omgevingsfactoren betreft moet je bijvoorbeeld met conflicterende belangen 
rekening houden, want eenieder wil zijn eigen levensplan realiseren. 
‘Nature’ en ‘nurture’ mogen in de oorspronkelijke positie geen rol spelen, omdat de 
keuze van de rechtvaardigheidsbeginselen zo zuiver mogelijk dient te zijn. Rawls 
brengt dat op pagina 163 op kernachtige wijze tot uitdrukking: 
 

Maar in de oorspronkelijke positie wordt de wederzijdse desinteresse gepostu-
leerd om te garanderen dat de beginselen van rechtvaardigheid niet afhangen 
van sterke vooronderstellingen ….. Een conceptie van rechtvaardigheid mag 
dus geen uitgebreide natuurlijke gevoelsbanden vooronderstellen. 

 
Beginsel van gemiddeld nut 
Het concept van gemiddeld nut staat dichter bij Rawls’ favoriete concept dan het klas-
sieke concept van maximaal nut. Daarom gaat hij dieper op het eerste in. Uiteindelijke 
concludeert hij, dat de redenering van gemiddeld nut op twee punten foutief is: 
 

§ Ook hier veronderstelt de utilitaristische argumentatie dat de partijen geen 
personen zijn met een eigen karakter en een bepaalde wil, terwijl in de 
oorspronkelijke positie wordt verondersteld dat ze dat nu juist wél zijn. 
 

§ Daarom worden kansen als té reëel voorgesteld. Ze zijn slechts formeel en 
berusten op het beginsel van onvoldoende grond. Voldoende grond houdt 
in, dat er in de oorspronkelijke positie van rechtvaardigheid als billijkheid 
een zo volledig mogelijk gebrek aan informatie moet zijn – Rawls noemt 
dit de sluier van onwetendheid – wat betreft de omstandigheden en talen-
ten van de contractanten. 

 
Om die twee redenen voldoet het beginsel van gemiddeld nut niet.  
Bovendien zijn de voorwaarden van openbaarheid en onherroepelijkheid sterke ar-
gumenten voor rechtvaardigheid als billijkheid: ze onderstrepen de maximinregel, 
afgeleid van het Latijnse maximum minimorum. Deze regel houdt in, dat uit verschil-
lende mogelijkheden het alternatief met het hoogste minimum gekozen moet worden. 
Dit komt overeen met het perspectief van de minst begunstigden dat men inneemt bij 
het kiezen van de rechtvaardigheidsbeginselen voor een billijke basisstructuur van de 
samenleving. 
 
David Hume en Adam Smith 
David Hume en Adam Smith kiezen in hun theorie uiteindelijk voor het utilitaristi-
sche standpunt van de onpartijdige waarnemer. Zij laten die bovendien empathisch en 
altruïstisch zijn om te garanderen dat de beschikbare voordelen zo eerlijk mogelijk 
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over alle mensen verdeeld worden. Maar Rawls brengt er dít tegenin: als een altruïsti-
sche  waarnemer de gevoelens van verschillende mensen voelt,  is het conflict in hem- 
zelf en moet hij tussen die conflicterende gevoelens in zijn binnenste kiezen. Dan is 
het beter de litiganten – dit zijn contractanten die met conflicten rekening houden – 
zélf te laten kiezen. Dat geeft een grotere garantie voor het vestigen van rechtvaardig-
heid. 
 
 
Reflectie 
Mijn reflectie cirkelt rond drie punten: billijke rechtvaardigheid als beste concept, 
Rawls’ mensbeeld en zijn concept sluier van onwetendheid. 
 
Billijke rechtvaardigheid als beste concept 
Na een afwegingsproces van ruim tweehonderd pagina’s komt Rawls tot de onvermij-
delijke conclusie: rechtvaardigheid als billijkheid is de beste garantie voor een recht-
vaardige samenleving. Het concept heeft niet de ‘kunstgrepen’ van empathie en altru-
isme nodig zoals bij de utilitaristen. Mensen in de oorspronkelijke positie zijn ‘gede-
termineerd’, kunnen het oneens zijn met elkaar en conflicten hebben, maar willen die 
te boven komen door een verstandig sociaal contract te sluiten. Ik geef de auteur 
graag gelijk, maar merk meteen het hoog idealistische gehalte van het concept op. 
  
Het verschilbeginsel is realistisch: natuurlijk zijn er in de samenleving verschillen in 
inkomen en vermogen. Die behoren er ook te zijn. Maar omdat hij stelt dat de minst 
begunstigden er bij de verdeling van de primaire sociale goederen niet op achteruit 
mogen gaan, bezweert hij al te extreme inkomens- en vermogensverschillen. Daarmee 
voorkomt hij dat er in de samenleving een ontevreden proletariaat ontstaat met vaak 
onderhuidse spannningen als gevolg. Mede om díe reden ben ik ervan overtuigd dat 
‘de markt’ altijd nauwlettend door de overheid in de gaten gehouden moet worden, 
dat de politiek het primaat dient te hebben en dat zij, indien nodig, de markt bijstuurt. 
 
De beoordeling van de rechtvaardigheid van de samenleving vanuit de positie van de 
minst begunstigden valt overigens op een verrassende wijze samen met het beste ge-
dachtegoed binnen het christelijke sociale denken. Laat dat even gezegd zijn. 
 
Mensbeeld 
Wat zijn mensbeeld betreft, vermijdt Rawls de extreme standpunten van Thomas 
Hobbes en Jean-Jacques Rousseau: de mens is voor hem van nature noch slecht 
(Hobbes) noch goed (Rousseau). De mens van Rawls, die beide elementen in zich 
draagt, is vóór alles rationeel. Op grond van zijn ratio zal hij uiteindelijk kiezen voor 
de meest rechtvaardige samenleving.  
Daar plaats ik echter een vraagteken bij, niet alleen vanuit mijn intuïtie, maar ook 
volgens Rawls’ eigen denklijnen: de rationele keuzes die hij de contractanten in de 
oorspronkelijke positie laat maken vinden plaats volgens de zuiverst denkbare proce-
dure omdat hij de mensen gedesinteresseerd en onwetend laat zijn. Er ligt een sluier 
van onwetendheid over hen. Die positie is dermate denkbeeldig dat niet verwacht kan 
worden dat we onder de feitelijk gegeven maatschappelijke omstandigheden zomaar 
een ‘alsof’ kunnen simuleren dat maar enigszins het ideaal van Rawls oorspronkelijke 
positie benadert. Zo lang de mensheid bestaat, is het tobben. De media laten niet na 
dit met een overvloed aan berichten over extremistische aanslagen, oorlogen en ande-
re vormen van geweld  extra te onderstrepen.  Alleen  al  om de huidige mondiale toe- 
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stand  goed  op waarde  te  kunnen schatten – we hebben  dan  nog geen rechtvaardig- 
heidsbeginselen gekozen en de handen uit de mouwen gestoken – is gezond verstand 
geboden: onderbuikgevoelens en emoties moeten worden beteugeld, statistieken en 
uitkomsten van serieus wetenschappelijk onderzoek moeten worden verwelkomd.  
Kortom, zie ik de mens als een rationeel wezen? Mijn antwoord bestaat uit twee 
woorden: ja, maar …..  
 
Sluier van onwetendheid 
De sluier van onwetendheid is een prachtconcept! Voor mij geldt het niet alleen in de 
oorspronkelijke positie. De mens is niet alleen dáár onwetend, hij is het per definitie 
ook in de échte wereld, dus overal en altijd, in díe zin dat hij onmogelijk alles kan 
weten. Wie dat goed tot zich door laat dringen wordt vanzelf voorzichtig in zijn oor-
delen en keuzes. 2  

In de oorspronkelijke positie is die onwetendheid 
‘vrijwillig’. Men weet niets over eigen afkomst, 
omgeving, talenten, voorkeuren en wat dies meer 
zij. Wel beschikt de mens over algemene kennis. 
Hij heeft ook weet van religie. Maar wat stelt 
Rawls zich, op dat moment, bij religie voor? Die 
vraag neem ik in het vervolg van dit essay mee.  
Mijn reflectie sluit ik nu min of meer samenvat-

tend af: Rawls mensbeeld is misschien te positief. Daarom blijf ik aan het eind van 
het eerste deel, Theorie, met nogal wat onbeantwoorde vragen zitten: waarop is te 
baseren dat mensen fundamenteel vrije wezens zijn (het eerste rechtvaardigheidsbe-
ginsel)? Rawls beweert, dat je als méns natuurlijke plichten hebt. Welke argumenten 
heeft hij daarvoor? 
Wij worden tegenwoordig in toenemende mate geconfronteerd met processen, bij-
voorbeeld op het gebied van het milieu, die tot het einde van aarde en mensheid kun-
nen leiden: in hoeverre is de menselijke ratio in staat dit tij te keren? 
 
 
II. Instituties 
In vele soorten en maten 
In de laatste paragraaf van het boek 87. Afsluitende opmerkingen over rechtvaardi-
ging blikt Rawls terug op heel zijn theorie. Op pagina 570 schrijft hij onder andere: 
‘In het tweede deel onderzocht ik de soorten instituties die rechtvaardigheid voor-
schrijft, en de soorten plichten en verplichtingen die ze individuen oplegt’.  
Maar, zoals bij zoveel termen, legt Rawls in deel II niet uit wat hij onder ‘instituties’ 
verstaat. Je moet uit de context opmaken wat hij ermee bedoelt, vermoedelijk het ge-
heel van verschijnselen waarin de basisstructuur van een rechtvaardige samenleving 
verder wordt uitgewerkt. Dat geheel stel ik me zeer gevarieerd voor: een constitutie of 
grondwet, wetgeving die daaruit is afgeleid, rechtspraak, bestuurlijke instanties, be-
leidsmaatregelen enzovoort. 
Dat moge blijken uit de vele fenomenen die hij in de drie hoofdstukken van deel II 
bespreekt. Ik noem er enkele, te beginnen de constitutie. Daar gaat hij uitgebreid op 
in. Op pagina 253 noemt hij haar het fundament van de maatschappelijke structuur. 
Hij komt te spreken over politieke economie en verstaat er díe economie onder die 
zich bezighoudt met de publieke sector. Vervolgens komt het strafsysteem langs: hij 
noemt dat essentieel voor het draagvlak onder de rechtvaardige samenleving. Aan de 
orde  komen ook: de gewenste spaarquote  voor  toekomstige generaties, het meerder- 
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heidsbeginsel en ondeelbare collectieve goederen zoals ’s lands verdediging. En pas-
sant bespreekt hij tal van verschijnselen die toegesneden zijn op de individuele per-
soon, zoals: vrije beroepskeuze, vrijheid van plaats waar men werkt, weigering van-
wege gewetensbezwaar en burgerlijke ongehoorzaamheid. 
 
Fasering 
Een belangrijk onderdeel van Rawls’ theorie is de fasering in het creëren van de ba-
sisstructuur van rechtvaardigheid en de daaruit voortvloeiende instituties. Het is een 
proces waarbij de algemene kennis van de beginsituatie steeds meer overgaat in de 
specifieke kennis van de instituties. Rawls onderscheidt de volgende vier fasen: 
1. het definiëren van het vrijheidsbeginsel, waaronder gewetensvrijheid en vrijheid 

van religie vallen; 
2. het vertalen van de rechtvaardigheidsbeginselen in wetgeving, vooral wat betreft 

sociaal en economisch beleid dat gericht is op het maximaliseren van de lange-
termijnverwachtingen van de minst bedeelden; 

3. het toepassen van de regels op specifieke gevallen door rechters en bestuurders 
waarbij voor iedereen gelijke toegang tot alle feiten gegarandeerd is; 

4. het scheppen van ruimte voor burgerlijke ongehoorzaamheid en gewetensbezwa-
ren. 

Deze fasering illustreert hoe Rawls ná deel I zijn theorie verder nuanceert en verfijnt. 
 
Tolerantie  
In mijn reflectie over deel II beperk ik mij tot één punt: het tolereren van de intoleran-
ten. Paragraaf 35 is er geheel aan gewijd. Voor mij luidt de kernvraag: hoe ver gaat 
het tolereren van intoleranten in de rechtvaardige samenleving die Rawls voor ogen 
staat?  
Spontaan komen er nu intolerante gelovigen op mijn netvlies. Waarom? Omdat men 
binnen een geloof zo gemakkelijk dualistisch kan denken: God is in pricipe een per-
soon die lós van onze werkelijkheid staat. Hij heeft weliswaar alles geschapen, con-
troleert en bestuurt dat geschapene, maar zou ook alles in één keer kunnen wegvagen. 
Hij is immers absoluut autonoom. Wie zó in God gelooft, kan Hem gedachten, wen-
sen en eisen toedichten die haaks op onze concrete werkelijkheid staan. Vanuit die 
voorstelling kan gemakkelijk extreem gedachtegoed ontstaan als ‘alle ongelovigen 
moeten worden gedood’. Anno 2016 wordt de wereld overspoeld door groepen en 
enkelingen die menen te moeten handelen vanuit dit ‘geloof’. 
Hobbes en Rousseau zien de mens nog als een schepsel van God. Maar dat godsbeeld 
is zodanig, dat het hun gedachtegoed over de oorspronkelijke situatie en het sociaal 
contract niet in de wielen rijdt. Bij hen staat niet Gód maar de méns centraal. Kant 
heeft in zijn filosofie van de praktische rede God een nog bescheidener plaats gegeven 
als regulatief idee voor het morele handelen van de mens. Daarmee is God als per-
soon verder ‘vervluchtigd’. Mogelijk is Rawls geheel ‘van God los’: in de hoofden en 
harten van de contractanten in de oorspronkelijke situatie kan God een rol spelen, 
maar in zijn theorie van rechtvaardigheid speelt het concept ‘God’, preciezer: ‘God 
als persoon’, geen rol. Of het zou die verholen rol moeten zijn in de maxime ‘vrijheid 
van religie’ die verondersteld wordt bij de oorspronkelijke situatie te horen. Rawls’ 
theorie is volstrekt seculier: de mens is de maat van alle dingen. Daarom vraag ik mij 
bezorgd af: ‘Heeft hij voldoende in de gaten dat gelovigen zich tot extremisten kun-
nen ontpoppen?’. Wat hij over intoleranten schrijft, geeft mij te denken. Op pagina 
245 laat hij de lezer weten:  
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Verschijnt er een intolerante sekte in een welgeordende samenleving, dan 
moeten de anderen de inherente stabiliteit van hun instituties voor ogen hou-
den. De vrijheden voor de intoleranten kunnen hen wellicht overtuigen van 
een geloof in vrijheid. Deze overtuiging werkt volgens het psychologische be-
ginsel dat degenen wier vrijheden worden beschermd door en die voordeel 
hebben van een rechtvaardige constitutie na verloop van tijd, als het overige 
gelijk is, een aanhankelijkheid eraan zullen ontwikkelen. Dus ook als er een 
intolerante sekte zou optreden, vooropgesteld dat ze niet al meteen zo sterk is 
dat ze direct haar wil kan opleggen en niet zo snel groeit dat het psycholo-
gische beginsel geen tijd heeft om te aarden, zal ze ernaar tenderen haar into-
lerantie te verliezen en gewetensvrijheid te aanvaarden. 

 
Ik wou dat het waar was! Anno 2016 hebben we met gelovig geïnspireerde extremis-
tische bewegingen te maken die dood en verderf zaaien. Islamitische Staat (IS) laat in 
het Midden-Oosten en Noord-Afrika zien waar ‘gelovigen’ toe in staat zijn. Zij ken-
nen de wil van Allah feilloos: wie zich niet tot de islam bekent of bekeert, verliest 
letterlijk zijn hoofd! Met deze ‘gelovigen’ valt niet te discussiëren, met mensen die de 
wil van God zeker menen te kennen valt nooit te discussiëren! Hoe kan ik me hier in 
godsnaam – dit laatste woord mag de lezer ook letterlijk opvatten – tolerant tegenover 
opstellen? 
Het voorbehoud dat Rawls in het citaat hierboven maakt – ‘vooropgesteld dat ze niet 
al meteen zo sterk is dat ze direct haar wil kan opleggen en niet zo snel groeit dat het 
psychologische beginsel geen tijd heeft om te aarden’ – is in door IS gedomineerd 
gebied helaas werkelijkheid geworden. De beweging weet heel handig in machtsva-
cua te springen die door het wegvallen van staatsgezag ontstaan. In een niet georden-
de samenleving kan dat zomaar gebeuren. En niets garandeert dat dit in een welgeor-
dende samenleving niet kan gebeuren!  
Een mogelijk scenario: op basis van vrijheid van vereniging komt er in een welgeor-
dende samenleving een van theocratisch gedachtegoed doordrenkte organisatie tot 
stand, deze organisatie groeit en groeit, richt een politieke partij op, wordt getalsmatig 
de grootste partij van het land en wil dan langs democratische weg Gods wet invoeren 
en daarmee de vrijheden afschaffen waardoor ze zelf het levenslicht heeft kunnen 
aanschouwen. Let wel, dit is geen accuut maar wel een potentieel gevaar.  
Dit roept bij mij vragen op als: mogen we alleen ingrijpen als intoleranten oproepen 
tot geweld? In hoeverre mogen we organisaties die theocratisch gedachtegoed uitdra-
gen een halt toeroepen? Stel, dat méér dan de helft van de bevolking van ons land 
voor de sharia is, moet die dan ingevoerd worden? Kunnen we met een gekwalifi-
ceerde meerderheid besluiten de democratie op te heffen?  
Na het lezen van deel II bekruipt mij het ongemakkelijke gevoel dat billijkheid niet 
alles billijkt.  
 
 
III. Doeleinden 
 
Doeleinden. Welke? Gaat Rawls nu vertellen met welk doel hij dit boek schrijft? Of 
waarom hij per se een theorie van rechtvaardigheid wil ontwikkelen? Eigenlijk ben ik 
wel benieuwd naar het waaróm van boek en theorie. Wat beoogt Rawls met dit ambi-
tieuze project? Maar misschien slaat de titel van dit derde en laatste deel op de doelen 
die nu pas uit de al redelijk ver ontwikkelde theorie van rechtvaardigheid gedestil-
leerd kunnen worden. Misschien zijn ze er zelfs deontologisch uit af te leiden. 
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Lezing van deel III levert echter een ander beeld op dan verwacht: Rawls thematiseert 
geen doeleinden, maar gaat verder met de verfijning en detaillering van zijn theorie. 
Niet dat hij niets schrijft over doeleinden, maar wát hij erover debiteert is slechts als 
een onopvallende draad in het totale borduurwerk van zijn theorie aanwezig. Op pagi-
na 431, bijvoorbeeld, maakt hij de lezer duidelijk, dat doelen niet zonder meer uit de 
levensplannen – een concept waar hij uitgebreid op ingaat – van mensen zijn af te 
leiden. Aan doelen die mensen willen verwerkelijken liggen ook verlangens, behoef-
ten, vermogens, vaardigheden, sociale verwevenheid en het aristotelische beginsel ten 
grondslag. Dit laatste komt op het volgende neer: een mens geniet meer voldoening 
naarmate zijn vermogens verwezenlijkt worden en dit des te meer indien ze com-
plexer zijn. 
 
Verbreding van het goede 
In hoofdstuk zeven Goed in rationele zin gaat Rawls vooral in op het verbreden van 
de ‘kleine’ theorie van het goede tot een ‘grote’. De eerstgenoemde is vooralsnog 
gericht op het verlangen naar de volgende primaire goederen: vrijheid, kansen, inko-
men, vermogen en zelfrespect. Rawls spreekt in dat verband van ‘goed in rationele 
zin’, maar hij wil dit concept niet langer uitsluitend aan artefacten relateren. Hij past 
het ook toe op de menselijke persoon. Met andere woorden: goed is bij hem niet al-
leen functioneel goed maar ook moreel goed. Niet voor niets noemt hij zelfrespect 
‘misschien wel het belangrijkste primaire goed’ (pagina 445). 
 
Voor het concept levensplannen ruimt hij in hoofdstuk zeven vele bladzijden in: 
meerdere levensplannen die mensen hebben, de keuze die ze eruit maken, de rationele 
criteria die daarbij worden gehanteerd, korte- en langetermijnplannen enzovoort. 
Rawls op pagina 428: ‘Kort gezegd bestaat het goede voor ons in het levensplan dat 
wij met volledige weloverlegde rationaliteit zouden kiezen indien wij in onze ver-
beelding de toekomst nauwkeurig zouden voorzien en accuraat zouden beseffen’. 
Wat Rawls over levensplannen schrijft roept bij mij het beeld op van een superratio-
neel denkende en handelende mens. Dit culmineert in de volgende zinsnede op pagina 
425: ‘De formele regel luidt dat we bij onszelf moeten overleggen tot op het punt 
waar de waarschijnlijke voordelen van verbetering van onze plannen precies de tijd en 
moeite van de reflectie waard zijn’.  
Als lezer van Een theorie van rechtvaardigheid moet je steeds in je achterhoofd hou-
den, dat Rawls niet over de feitelijke mens schrijft: hij heeft de ideaaltypische of hy-
pothetische mens voor ogen. Je moet je dus voortdurend realiseren, dat hij geen prak-
tijken beschrijft maar theorie ontwikkelt. Af en toe geeft hij dat expliciet aan, zoals op 
pagina 430: ‘De hypothetische aard van de definitie moet voor ogen worden gehou-
den’. Daarna relativeert hij een halve pagina lang zijn theoretisch ontwikkelde hypo-
thetische mens. Hier treedt Rawls even buiten z’n rol als theoreticus. Eigenlijk geeft 
hij hiermee aan, dat de mens in werkelijkheid niet is zoals hij hem in zijn theorie idea-
liter voorstelt. Maar daarmee zijn de vragen die ik in mijn reflectie aan het eind van 
deel I stel nog niet beantwoord. 
 
De mens als moreel wezen 
Goed in rationele zin is voor Rawls tegelijkertijd goed in morele zin. In hoofdstuk 
acht Het rechtvaardigheidsgevoel doet Rawls het belang van moreel denken, voelen 
en handelen voor zijn theorie van rechtvaardigheid als billijkheid uit de doeken. 
Uitgebreid gaat hij in op de drie fasen van morele ontwikkeling – hij spreekt ook wel 
van  de  drie  beginselen  van de moraalpsychologie – die hij  respectievelijk  benoemt  
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met gezagsgeoriënteerde, groepsgeoriënteerde en de op beginselen georiënteerde 
moraliteit. In mijn eigen woorden: het gaat om een ontwikkeling van heteronoom naar 
autonoom moreel denken, voelen en handelen. Het zich bewust zijn van morele be-
ginselen en op grond daarvan willen handelen is het hoogst haalbare. Uiteraard is dit 
voor weinig mensen weggegelegd. Maar het typeert Rawls dat hij die op beginselen 
georiënteerde moraliteit niet vereist. Zijn theorie kan ook met ‘minder moraliteit’ uit 
de voeten. 
Een morele ontwikkeling die van heteronomie naar autonomie verloopt houdt na-
drukkelijk rekening met hoe kinderen in deze ontwikkeling staan. Kinderen en vol-
wassenen die, om wat voor reden ook, niet het minimum aan morele bagage hebben 
dat nodig is om een rechtvaardige samenleving in stand te houden, horen er wél bij. 
Er is ruimte om van het gewenste af te wijken. Ook hier blijkt weer, dat Rawls niet 
opteert voor het concept van het perfectionisme. Op pagina 507 luidt het ‘Het mini-
male vermogen tot het rechtsvaardigheidsgevoel waarborgt dat iedereen gelijke rech-
ten heeft’ en ‘Wie rechtvaardig kan handelen komt rechtvaardigheid toe’. Dit kan hij 
alléén schrijven, omdat er een essentiële notie aan voorafgaat: juist als moreel wezen 
onderscheidt de mens zich van het dier en daarom zijn mensen in gelijke mate vrij. De 
mogelijkheid rechtvaardig te kúnnen handelen is al voldoende. 
Anders dan andere filosofen en wetenschappers ziet Rawls geen fundamenteel ver-
schil tussen natuurlijke en morele attituden. De laatste liggen in het verlengde van de 
eerste. Of: de mens is van nature moreel.  
 
Met de inhoud van hoofdstuk acht kan ik instemmen. Slechts één zinsnede, op pagina 
468, geeft me te denken: ‘De gezagsgeoriënteerde moraliteit bij het kind is tijdelijk, 
een noodzakelijkheid die voortkomt uit zijn bijzondere situatie en beperkte bevat-
tingsvermogen. Bovendien vormt de theologische parallel een bijzonder geval dat, 
gelet op het beginsel van gelijke vrijheid, niet van toepassing is op de basisstructuur 
van de samenleving’. Dit is één van die zeldzame keren dat ik mij afvraag wat stáát er 
in hemelsnaam. Slaat ‘theologische parallel’ hier op gelovigen met een onvolwassen, 
kinderlijk godsbeeld? Gelovigen die God nog steeds als autoriteit zien die blindelings 
gehoorzaamd moet worden? Is religie in de oorspronkelijke situatie alleen toegestaan 
als God niet als absoluut heerser maar als contractpartner wordt gezien? 
 
Het goede van rechtvaardigheid 
In het negende en laatste hoofdstuk Het goede van rechtvaardigheid komt met be-
trekking tot de intentie van deel III de aap uit de mouw: het is Rawls niet om doelein-
den – ik zou een andere titel voor dit deel hebben gekozen – te doen maar om de 
vraag naar de stabiliteit van het centrale concept rechtvaardigheid als billijkheid. ‘Is 
mijn theorie een uitvoerbare conceptie?’ blijkt hij zich af te vragen. Het antwoord op 

deze vraag zoekt hij niet in argumenta-
tie of sluitende bewijzen, maar door te 
onderzoeken wat congruent is aan zijn 
basistheorie. Dat verklaart de breedvoe-
righeid van zijn betoog. Hij onderzoekt 
allerlei verschijnselen en wetenschappe-
lijke resultaten op hun mogelijke con-
gruentie met zijn theorie. Hij spitst dit 
vooral toe op de concepten ‘het juiste’ 
en ‘het goede’.  Tot  bijna  aan het eind  
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van zijn exposé behandelt hij deze concepten min of meer lós van elkaar. Nú toont hij 
aan, dat er gegronde redenen zijn om beide concepten samen te laten vallen. Ietwat 
gechargeerd zou je kunnen zeggen, dat aan het eind van zijn theorievorming alle puz-
zelstukjes op hun plek vallen. In dat opzicht is de laatste paragraaf van het boek, 87. 
Afsluitende opmerkingen over rechtvaardigheid, veelzeggend. Hij vat zijn theorie niet 
samen, maar probeert de lezer te overtuigen van de plausibiliteit van zijn aanpak, die 
ik in mijn eigen woorden de ‘methode van de congruentie’ zal noemen. 
 
 
IV. Eindreflectie 
 
De mens zoals Rawls hem graag ziet is rationeel. Dat schreef ik al in mijn reflectie op 
deel I. Diezelfde mens is vóór alles ook een sociaal wezen. Hij is van nature gericht 
op samenwerking ter bevordering van wederzijds nut én ter verrijking, niet materieel 
bedoeld, van elkaar. De Rawlsiaanse mens is van nature en in hoge mate moreel. Op 
pagina 204 schrijft hij: ‘Een persoon kiest voorgoed de standaarden die zijn levens-
vooruitzichten zullen reguleren. Bovendien moeten wij, wanneer wij een overeen-
komst aangaan, in staat zijn haar te eerbiedigen, ook als de ergste mogelijkheden het 
geval blijken te zijn’. Kortom, hij denkt in de lijn van Aristoteles en Immanuel Kant. 
Af en toe schemert in zijn theorie de mens van vlees en bloed door, bijvoorbeeld op 
pagina 205: ‘Wij zouden ons dan ook kunnen afvragen of een dergelijke overeen-
komst wel in goed vertrouwen gesloten kan worden. Dit soort verdragen gaat het 
vermogen van de menselijke natuur te boven’. Helemaal mee eens! 
 
Rawls is theoreticus. Hij is uiterst consequent in wat hij ontwerpt en de concepten die 
hij daarvoor gebruikt passen naadloos in het geheel. Er is geen speld tussen te krijgen. 
Ik geniet ervan als een wetenschapper zoiets coherents tot stand brengt. Maar in die 
sterkte toont zich meteen de zwakke kant: het is een ideaalbeeld. Was het maar zo! 
Misschien klinkt het arrogant, maar de westerse democratieën komen er nog het 
dichtst bij in de buurt. Daarin veronderstelt hij de welgeordende samenleving aanwe-
zig. Tot op zekere hoogte is dat ook feitelijk juist. Maar hoe staat het met die welge-
ordende samenleving in wat we de mondiale gemeenschap noemen? Welnu, die is 
daarin manifest afwezig. Het kraakt en schuurt er. Misschien hebben wij als wereld-
burgers het aan onze grote mobiliteit en digitale snelweg te danken, dat er onophoude-
lijk schokkende praktijken op ons netvlies komen te staan: exhorbitante verrijking van 
enkelen en uitzichtloze verpaupering van massa’s mensen, uitputting van natuurlijke 
hulpbronnen, oorlogen en extremistische aanslagen. Een theorie van rechtvaardigheid 
heeft hier geen antwoord op. Rawls’ The law of Peoples uit 1999 misschien wel.  
 
Heeft Een theorie van rechtvaardigheid dan helemaal geen gebruikswaarde? Jawel, 
het boek is een ijkpunt. De vraag die aan alle denkbare samenlevingen gesteld kan 
worden luidt, met dank aan Rawls: ‘Hoe billijk is in jullie manier van samenleven 
rechtvaardigheid verwezenlijkt?’    
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