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Een goede samenleving stoelt op goed 
burgerschap. Dat is de overtuiging van 

historicus James Kennedy. Het zijn 
vooral de burgers die, verenigd in allerlei 
verbanden en netwerken, de samenleving 

vormgeven. De rol en invloed van overheid 
en ambtenaren daarop is beperkt  

– maar niet onbelangrijk. 
TEKST: PETER VAN EEKERT, BEELD: ANP

‘De burgers zijn 
het humane 

gezicht van de 
samenleving, niet 

de ambtenaren’

Z
ijn positie en achtergrond als ‘Nederlandse 
Amerikaan’ geven historicus James Ken-
nedy een unieke kijk op de Nederlandse 
samenleving. Betrokken en van binnenuit, 
maar ook analytisch en van een afstand. 

Zijn manier van praten is bedachtzaam, precies en 
genuanceerd. Na een vraag blijft het regelmatig even stil. 
Vijf seconden, tien misschien. En net als de interviewer 
denkt dat hij misschien de verkeerde vraag heeft gesteld 
– kopstukken hebben doorgaans nauwelijks een vraag 
nodig om van wal te steken – komt er een doorwrocht 
betoog.

VOORAL BURGERS
In de VU Divosa-collegereeks ‘De moderne deugden van 
het sociaal domein’ ging Kennedy in op de vraag hoe 
gastvrij ons land eigenlijk is voor vluchtelingen. “Het 
accent dat ik daar legde, is dat het vooral de burgers zijn 
die actief zijn in het goed opvangen van nieuwkomers 
en hen verder helpen in de Nederlandse samenleving; 
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niet zozeer de staat of de overheid. De burgers zijn het 
humane gezicht van Nederland. Niet dat de ambtenaren 
inhumaan zijn, maar zij vertonen koude solidariteit. Ze 
bepalen of ze voorzieningen treffen of niet. Die functie 
moet er zijn, maar die vertegenwoordigt niet de mense-
lijke, emotionele kant.”
Deze gedachtegang over de opvang van nieuwkomers 
geldt in het algemeen voor de werkers in het sociaal 
domein, zegt Kennedy. “Hun werk is noodzakelijk, ze 
maken van alles mogelijk. Maar er gaat ook veel buiten 
hen om en ze zien emotioneel weinig terug van hun in-
spanningen. Dat is best een moeilijk lot. Als professional 
moet je accepteren dat er processen zijn die zich voltrek-
ken in de sfeer van familie, vrijwilligers of vrienden. Stel 
jezelf daarom niet voor onmogelijke opgaven. Heb res-
pect voor wat je niet zelf in de hand hebt of hoeft te heb-
ben. Nederland heeft een sterke traditie van particulier 
initiatief dat wordt bekostigd door de overheid. Het is een 
geraffineerd samenspel, waarbij het steeds de vraag is: 
Wie neemt het voortouw? Wat is de taakverdeling? Doet 

de een te veel en de ander te weinig? Tegelijk constateer 
ik dat de maatschappij veranderd is, meer verbrokkeld 
en geïndividualiseerd dan enkele decennia geleden. Dat 
geldt voor overheden, maar ook voor maatschappelijke 
organisaties, de civil society.”

Is die individualisering een probleem?
“De civil society wordt gevormd door de burgers, maar 
die twee begrippen zijn niet synoniem. De burgerij is 
een ongestructureerd geheel, terwijl de civil society is 
opgebouwd uit organisaties van burgers. De burgerij was 
vroeger ideologisch te mobiliseren en georganiseerd. Nu 
is ze veel individualistischer. Burgers gaan meer tijdelijke 
verbanden met elkaar aan, gericht op een bepaald doel. 
Dat kan overigens heel intens en toegewijd zijn, maar 
het commitment van burgers is kortstondig geworden. 
Zij zetten zich in voor korte projecten, de civil society die 
zij samen vormen werkt op contracten. De kortdurende, 
projectmatige verbanden van burgers zijn in plaats 
gekomen van de ideologisch gedreven begeisterung van >

‘Het is fictie dat de 
samenleving bestaat 

uit autonome burgers 
die geheel zelfstandig 

keuzes maken’
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richting een wereld van autonome individuen en in de 
huidige samenleving heerst het idee dat autonomie en 
zelfstandigheid de norm is. Maar het is fictie dat de sa-
menleving bestaat uit autonome burgers die geheel zelf-
standig keuzes maken. We moeten het in de maatschap-
pij met elkaar doen. In Nederland zijn we betrekkelijk 
autonoom en heeft die autonomie een klassecomponent. 
De bovenlaag, elite zo je wil, heeft meer mogelijkheden 
om gezonde keuzes te maken en bijvoorbeeld te sparen. 
Al met al is de armslag van de professional beperkt. Het 
leven van burgers krijgt vooral vorm in de civil society, in 
hun onderlinge verbanden.”

In Nederland draait het tegenwoordig om partici-
patie. Waarom is dat goed?
“Zelf weten of je wil werken of niet, parasiteren op de 
samenleving, zoals vroeger de bewust baanlozen, wordt 
niet meer geaccepteerd. Je werkt of participeert en levert 
een bijdrage aan de samenleving zolang en voor zover je 
kunt. Dat is behoorlijk normatief. Het doet denken aan 
de wederopbouwmentaliteit van na de Tweede Wereld-
oorlog – ‘de schouders eronder’ – met het verschil dat 
het nu niet om grote projecten gaat, maar om gedifferen-
tieerde, kleinschalige en tijdelijke initiatieven, projecten 
en netwerken.
Het kabinet stelt niet de vraag wat participatie precies 
is. Maar goed, iets doen is beter dan niets doen, daar 
kunnen we het over eens zijn. Is participatie dan altijd de 
absolute norm? Dat is een bedenkelijke stelling. Hebben 
mensen die niet participeren in de samenleving geen 
waarde meer? Natuurlijk is het een goed uitgangspunt 
dat je niet moet parasiteren, maar moet iedereen even-
veel gemeenschapsgevoel hebben? Het vermogen daartoe 
verschilt van mens tot mens. Mijn uitgangspunt is: 
mensen die kunnen geven, moeten geven. Maar mensen 
moeten ook kunnen ontvangen. Mogen ontvangen.”

Wat is goed burgerschap – een centraal begrip in 
uw analyses van de Nederlandse samenleving?
“Daar is niet één notie van. Het hangt van meerdere 
factoren af. Waar woon je? In een grote of kleine stad 
of in een dorp? In hoeverre heb je regie over je leven? 
Wat is je levensovertuiging, inkomen, opleiding? Goed 
burgerschap hangt samen met je sociaal kapitaal. Waar 
het volgens mij over gaat: rekening houden met elkaar, 
geen hufterig gedrag vertonen, je aan de regels houden, 
dat soort voor de hand liggende zaken. Dit goede burger-
schap is haalbaar. Dat is typisch voor Nederland: geen 
hoogdravende idealen, maar haalbare taken. Daardoor 
zijn er relatief weinig teleurstellingen en frustraties over 
wat niet is bereikt.” *

de burgerij om de maatschappij de verbeteren. Het zijn 
nieuwe vehikels waaraan de burgerij zich met enthousi-
asme kan binden.”

Heeft de overheid nog binding met deze maat-
schappij?
“De instanties die het werk moeten uitvoeren hebben 
niet veel binding met de mensen. Is dat nieuw en uniek 
voor deze tijd? Nee. Er zijn ook lijnen van continuïteit. 
De relatie tussen autoriteiten en bevolking is altijd moei-
zaam geweest. Het is een strijd van alle tijden. Wel is er 
een afnemend gevoel van politieke vertegenwoordiging 
– ‘Ik ben geen onderdeel, ik word niet bediend door de 
politiek’. Daarnaast zijn de voorzieningen minder dan 
vroeger. En de toegang is veel strenger geworden. De 
overheid heeft een ‘nee, tenzij’-houding aangenomen bij 
het toekennen ervan.”

Wat betekent dat voor het werk en de rolopvatting 
van de professionals in het sociaal domein?
“Sta je als overheid en als professional naast of boven de 
burger? Daar zit altijd spanning. De vraag is hoe ver je 
kunt gaan in het naast de burger staan. In de jaren vijftig 
was aansturing door de eigen gemeenschap of de over-
heid gewoon. In de jaren zestig begon dat te veranderen 

‘Als professional moet je accepteren 
dat sommige processen zich 

voltrekken in de sfeer van familie, 
vrijwilligers of vrienden’

Historicus James Kennedy is als zoon van een 
Amerikaanse vader en een Nederlandse moeder 
geboren en getogen in de VS. Na een academische 
carrière in zijn geboorteland werd hij in 2003 
hoogleraar aan de VU, om in 2009 over te stappen 
naar de Universiteit van Amsterdam. Inmiddels 
is hij sinds ruim een jaar dean (decaan, red.) van 
het University College in Utrecht. Kennedy houdt 
zich vooral bezig met de naoorlogse Nederlandse 
geschiedenis, met de focus op sociale, politieke en 
culturele veranderingen.


