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Prof.dr.ir. P.P.S. Ho zal op vrij-
dag 27 januari met het uitspre-
ken van de oratie benoemd 
worden tot hoogleraar aan de 
Faculteit der Geestesweten-
schappen om werkzaam te zijn 
op het gebied van Chinese Eco-
nomy and Development.
Prof.dr. R.D.N. van Riessen 
zal op vrijdag 27 januari met 
het uitspreken van de oratie 
benoemd worden tot bijzonder 
hoogleraar aan de Faculteit der 
Geesteswetenschappen om 
werkzaam te zijn op het gebied 
van Christelijke Filosofie.
N.J.A. Cornelissen zal op dins-
dag 31 januari om 11.15 uur pro-
moveren tot doctor in de Gees-
teswetenschappen. De titel van 

het proefschrift is ‘Armando 
Brakman Mutsaers. Over lite-
ratuur en filosofie’. Promotor is 
Prof.dr. E.J. van Alphen.
P. Langers zal op dinsdag 31 ja-
nuari om 15.00 uur promoveren 
tot doctor in de Geneeskunde. 
De titel van het proefschrift is 
‘Monitoring Immunosuppres-
sion after Liver Transplantation; 
Development of Individualized 
Bayesian Limited Sampling Mo-
nitoring’. Promotor is Prof.dr. B. 
van Hoek. 
G.H. van Welsenes zal op don-
derdag 2 februari om 13.45 uur 
promoveren tot doctor in de 
Geneeskunde. De titel van het 
proefschrift is ‘Improvements 
in Implantable Cardioverter De-

Academische Agenda

De prijs voor een Maretje be-
draagt €8,– per 30 woorden, 
opgegeven via redactie@
mare.leidenuniv.nl uiterlijk t/m 
maandag 16.00 uur. Maretjes 
aangeboden voor commerci-
ele doeleinden worden niet 
geplaatst, evenmin als Mare-
tjes waarin zaken worden aan-
geboden die de waarde van 
4.500 euro te boven gaan. 

Doe iets met je kennis. Help 
een leerling op streek in 1 uur 
per week. Drie leerlingen uit 
groep 7 en 8 zoeken dringend 
hulp bij taal, rekenen en stu-
dievaardigheden; Marokkaans 
meisje,  Nederlands, brugklas; 
Marokkaans meisje, wiskunde, 
brugklas VMBO. Marokkaans 
meisje, biologie, brugklas; Ma-
rokkaans meisje, wiskunde, 
Engels, kopklas; Marokkaans 
meisje, Engels, economie, 
3-HAVO, zes euro per uur. Vier 
Marokkaanse meisjes, Engels, 
HAVO, kopklas, VMBO; Marok-
kaans meisje, taal, rekenen, 
kopklas; Turkse jongen, boek-
houden, ROC, MBO1. Drie leer-
lingen Voortgezet Onderwijs 
wonen in Zuid-West. Twee 
leerlingen Speciaal Onder-

wijs hebben bijles nodig; 36 
leerlingen Ba.O.groep 3 t/m 6 
zoeken hulp bij taal en/of re-
kenen, van wie tien met ver-
goeding. Bijles in Onderwijs-
winkel, buurthuis Vogelvlucht, 
of bij leerling of  bijlesgever 
thuis. Ook zoeken wij vrijwil-
ligers voor bijles/huiswerk-
hulp op twee basisscholen en 
op het woonwagencentrum 
Trekvaartplein Leiden. Onder-
wijswinkel, Drif tstraat 77, ma-, 
wo en do. 15-17 u. Tel: 5214256, 
LET OP ons e-mailadres is: 
st.onderwijswinkel@planet.nl.

Bericht voor de 1e en 2e jaars 
studenten: Heb jij het hele-
maal gehad met die studie-
stress? Wil je even ontsnap-
pen aan de dagelijkse routine? 
Dan is het AIESEC ambassa-
deursprogramma wat voor jou! 
Deze zomer kun je met een 
gesponsord ticket naar India, 
Peru, Mexico of één van onze 
10 andere bestemmingen. 
Schrijf je nog voor 27 januari in, 
via: www.ambassadeurspro-
gramma.nl.

Maretjes
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Open Dag op 2 februari  

Op donderdag 2 februari organiseert het Academisch Talencentrum 
opnieuw een Open Dag. Van 14.00- 16.00 uur kun je in een aantal 

talen proeflessen volgen en bij de docenten en medewerkers van het 

Talencentrum kun je terecht met vragen over de cursussen. Ook is het 
mogelijk vrijblijvend een instaptoets te maken. 

Meer informatie op: 
 

www.talencentrum.leidenuniv.nl 
 

taal- en cultuurtrainingen - taalcoaching - maatwerk - vertalingen  
 
 

Meer informatie op  www.talencentrum.leidenuniv.nl 
of neem contact op met het ATC (tel. 071 527 2332) 

 
Volg het ATC nu ook op Twitter en Facebook! 

 

 

Dat is pas echte vrijheid, betoogt Rutger Claassen

Laat niet iedereen  
zijn gang gaan

Achtergrond

Vrijheid is niet: doen wat je wilt. Om dat punt te 
maken slalomt politiek filosoof Rutger Claassen 
langs hedendaagse hangijzers als zeilmeisjes 
en gescheiden inburgeringscursussen. ‘Alleen 
Robinson Crusoë kan ongelimiteerd vrij zijn.’
DooR ViNCeNt BoNGeRS In de haast oneindige stroom 
van meningen die door politici en opiniemakers 
over Nederlanders wordt uitgestort, keert het 
woord vrijheid steeds weer terug. Links en rechts 
vallen over elkaar heen om als ware voorvechters 
van de vrijheid te worden gezien. In zijn boek Het 
huis van de vrijheid probeert Leidse politiek filo-
soof Rutger Claassen (1978) lijn aan te brengen in 
de chaotische vrijheidsdiscussie. Ook beschrijft 
hij hoe de overheid in een steeds veranderende 
maatschappij voor een zo’n groot mogelijke groep 
zoveel mogelijk vrijheid kan bereiken.

In de eerste naoorlogse decennia werd de indi-
viduele vrijheid alleen maar uitgebreid. De eco-
nomie bloeide, er kwam een einde aan de verzui-
ling. Iedereen kreeg meer ruimte om te doen wat 
hij zelf wilde. Vanaf de jaren negentig volgde een 
terugslag. 

‘Het idee van individuele vrijheid wordt nu met 
meer argwaan bekeken’, zegt Claassen. ‘Je krijgt er 
maar schofterige en egoïstische mensen van, is de 
gedachte. Maar alleen Robinson Crusoë, eenzaam 
op zijn eiland, kan ongelimiteerd vrij zijn. Het is 
ook een karikatuur van het vrijheidsideaal om al-
les maar toe te staan. We leven niet alleen op een 
eiland maar met elkaar, en dus moeten er, juist 
vanuit het vrijheidsdenken zelf, grenzen worden 
gesteld.

In zijn boek maakt Claassen onderscheid tus-
sen negatieve en positieve vrijheid. Negatieve vrij-
heid houdt in dat de overheid zich niet met indi-
viduen bemoeit. Dat veronderstelt dat mensen al 
de capaciteiten hebben om vrij te zijn. ‘Maar dat 
is niet altijd het geval. Verschillen in omgeving, 
gezin en stomweg pech maken dat de uitgangs-
punten niet voor iedereen gelijk zijn. Bij positieve 
vrijheid kijkt de overheid daar wel naar en grijpt 
ze in waar nodig is. Het vrijheidsideaal dat ik ver-
dedig is er een van persoonlijke autonomie. Dat 

betekent niet dat je iedereen zijn gang laat gaan. 
Juist vanuit een bekommernis om het creëren van 
die autonomie moet de overheid zich bemoeien 
met mensen. Zij moet opereren in een spannings-
veld tussen vrij laten en vrij maken.’

In zijn missie om vrijheid te herijken slalomt 
de filosoof langs hedendaagse hete hangijzers. En 
hij roeit soms flink tegen de stroming in. Zo vindt 
hij dat om de vrijheid van volgende generaties te 
garanderen er weer moet worden ingezet op het 
mengen van witte en zwarte scholen. ‘De politiek 
is daar klaar mee. Het is natuurlijk een belem-
mering van de vrijheid van ouders niet de school 
kunnen kiezen die zij willen. Maar dat is uitein-
delijk te legitimeren omdat het om de vrijheid 
van het kind gaat. En die laatste lijkt mij waar het 
onderwijs uiteindelijk om zou moeten draaien. Je 
wilt als staat toch dat Marokkaans-Nederlandse 
kinderen zonder argwaan worden bekeken. Dat 
betekent dat je moet inzetten voor een vorm van 
integratie waar echt interactie tussen verschillen-
de bevolkingsgroepen plaatsvindt. Dat gebeurt 
hier nauwelijks.’

Maar daar staat ook iets tegenover. ‘Je mag best 
strenger zijn en meer van immigranten verwach-
ten. Dat kan door stevige eisen te stellen aan de 
sociale zekerheid. Polen en Bulgaren die hier 
komen, hebben bijvoorbeeld erg gemakkelijk 
toegang tot de bijstand. We zouden kunnen ei-
sen dat iemand vijf jaar in het land moet wonen 
voordat hij recht heeft op een uitkering. Sociale 
regelingen zijn opgezet om Nederlanders waar 
het even wat minder goed mee gaat op te vangen. 
Je moet eerst je plaats bevechten. De taal leren, 
weten hoe een land in elkaar steekt.’

Toch vindt hij niet dat we verkrampt moeten 
doen over gemeenten die inburgeringcursussen 
aanbieden waar mannen en vrouwen gescheiden 
zijn en die na een rel in 2009 door de toenmalige 
minister van integratie, Eberhard van der Laan, 
werden verboden. ‘Het past inderdaad niet in 
ons idee van gelijkheid van man en vrouw om 
zoiets toe te staan. Maar denk er nu eens wat 
langer over na. Als die vrouwen wel komen bij 
gescheiden cursussen, en anders niet, dan heiligt 
het doel de middelen. Zo’n cursus kun je zien als 

beginpunt, het eindpunt is emancipatie.’
In de politiek is er helaas weinig vrijheid om 

te nuanceren. ‘De mediadruk is groot en Wilders 
hijgt in de nek. Het is moeilijk om de rug recht 
te houden.’

De spanning tussen persoonlijke vrijheid van 
de individu en de rol van de staat komt ook te-
rug in de zaak van het zeilmeisje Laura Dekker. 
Claassen plaatst kanttekeningen bij haar ge-
slaagde recordpoging. ‘Een kind is nog niet au-
tonoom en heeft begeleiding nodig in het maken 
van keuzes. Dat vereist continue interactie met 
anderen. Een eigen identiteit vormt zich door 
jezelf te vergelijken met leeftijdsgenoten. Het is 
twijfelachtig of dat mogelijk is als je twee jaar 
alleen op een boot zit. Ook de ouderlijke verant-
woordelijkheid is nauwelijks uit te oefenen. De 
tijd zal moeten leren welke invloed haar reis op 
haar ontwikkeling heeft gehad.’

De overheid zorgt er voor dat individuen hun 
capaciteiten kunnen benutten. ‘Ik verdedig het 
controversiële standpunt dat kunstsubsidies in 
dat kader niet noodzakelijk zijn. Kunst is ont-
zettend waardevol maar je kunt prima een auto-
noom individu worden zonder museumbezoek. 
De overheid mag er geld aan uitgeven, maar 
erken dan dat het om sponsoring van liefheb-
berijen gaat.’

Ook radicaal is het standpunt van Claassen 
over de economische toekomst. ‘We moeten van 
het idee af dat economie die maar blijft groeien. 
Dat is onder andere met het oog op duurzaam-
heid en milieu niet haalbaar. En dat belemmert 
de vrijheid van volgende generaties.

Dit idee is in de politieke mainstream volstrekt 
taboe. Toch heeft Claassen er vertrouwen in dat 
uiteindelijk wordt geluisterd naar meer ‘groei-
kritische’ geluiden. ‘Ik blijf geloven in het ada-
gium “Optimism is a moral duty”. We kunnen 
niet opgeven er iets van proberen te maken. Ook 
in deze tijd van veel snelle meningen, is er ruimte 
om over deze kwesties na te denken.’

Rutger Claassen, Het huis voor de vrijheid, Een politieke  
filosofie voor vandaag. Uitgeverij AMBO Amsterdam, 371 pgs, 
€ 22,50

Laura Dekker is zaterdag aangekomen in de haven van Sint Maarten na haar soloreis om de wereld. Het 16-jarige meisje vertrok een jaar  
geleden vanaf Sint Maarten en is de jongste solozeiler die rond de wereld heeft gevaren. Foto ANP Jerry Lampen


