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Mogen wij vrij roken in het café, of mag de staat dat verbieden? Is Laura Dekker vrij op zeilreis te
gaan, of had de staat haar thuis moeten houden? Mag de staat zich bemoeien met ons eetgedrag?
Zijn allochtonen vrij hun eigen cultuur te behouden of moeten zij juist integreren? Zijn vrouwen
ongeëmancipeerd als ze een deeltijdbaantje prefereren?
Sinds onze vrijheid vanaf de jaren zestig enorm is toegenomen, beleven we nu een periode waarin
die vrijheid wordt herijkt. Het streven dat burgers vrij moeten zijn hun leven naar eigen
goeddunken in te richten, botst nu met de roep om ‘grenzen aan de vrijheid’. Deze strijd om de
vrijheid vormt het hart van vele controversiële politieke kwesties die het afgelopen decennium de
krantenpagina’s beheersten. In Het huis van de vrijheid bespreekt Rutger Claassen deze kwesties
met een filosofische blik. Hij neemt stelling tegen eenzijdige opvattingen van vrijheid en laat zien
dat vrijheid altijd in samenhang moet worden gezien met andere politieke idealen, zoals welzijn en
geluk, veiligheid en gelijkheid, democratie en gemeenschap. Hij betoogt dat het ideaal van de vrije,
autonome burger – ondanks alle kritiek uit conservatieve hoek – nog steeds springlevend is.
Dr. R.J.G. (Rutger) Claassen (1978) werkt als universitair hoofddocent ethiek en politieke filosofie
aan het Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Utrecht. Hij studeerde eerder rechten en
filosofie en promoveerde in 2008 op een dissertatie over de morele grenzen aan de markt. Hij
publiceerde Het huis van de vrijheid (2011), waarin hij een reeks van controversiële politieke casus
(zoals het rookverbod in de horeca, de legitimatie van kunstsubsidies, klimaatverandering,
immigratie en integratie) bespreekt aan de hand van politiek-filosofische theorieën over vrijheid.
Ook publiceerde hij Het eeuwig tekort (2004), waarin hij de voortdurende ervaring van schaarste
en tekort in rijke economieën onderzoekt. Momenteel werkt hij aan een Engelstalig boek over
sociaal-economische rechtvaardigheid, waarin hij een versie van de zgn. ‘capability approach’
(bekend van het werk van econoom Amartya Sen en filosofe Martha Nussbaum) verdedigt. Ook
bestudeert hij economische en ethische theorieën over de regulering van markten. Rutger Claassen
is tevens redacteur van het toegankelijke vakblad Filosofie & Praktijk, mede-organisator van het
Filosofisch Café in Utrecht, regelmatig actief in het geven van publieke lezingen over bovenstaande
thema’s, en blogt op het filosofenblog Bij Nader Inzien (http://bijnaderinzien.org/). Voor meer
informatie, een volledig CV en het downloaden van de nodige artikelen, kunt u terecht op
http://www.rutgerclaassen.nl/

