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en burgerschap van de afgelopen tien jaar. In zijn 
boek schetst hij een beeld van de recente geschie-
denis van Nederland en komt hij tot een waarde-
ring van de huidige maatschappelijke situatie. Het 
boek van Agamben stamt uit 2002 en wordt bespro-
ken omdat zijn visie erg contrasteert met die van 
Kennedy. Agambens boek stelt dat de democra-
tie in het Westen langzaam maar zeker vervangen 
wordt door biopolitiek; een bestuursvorm die niet 
alleen democratische vrijheden onderdrukt, maar 
ook diep ingrijpt in het lichamelijke, biologische 
bestaan van de burger.

Kennedy is een Amerikaan met Nederlandse roots. 
Hij beschrijft in Bezielende verbanden zijn visie op de 
Nederlandse geschiedenis van de afgelopen hon-
derdvijftig jaar en stelt dat binnen deze geschie-
denis ongeveer vier opeenvolgende fasen zijn te 
onderscheiden. Begin negentiende eeuw bestond 
er in Nederland een blanke, protestantse meer-
derheidscultuur die geleid werd door een verlichte 
elite. Aan deze situatie kwam in de loop van de 
negentiende eeuw een einde toen de grondwet van 
Thorbecke uit 1848 het de katholieken en later ook 
de gereformeerden mogelijk maakte zichzelf te 
organiseren in maatschappelijke zuilen. Nederland 
werd een land van minderheden die alleen op het 
hoogste bestuursniveau samenwerkten maar ver-
der een eigen leven leidden. 

In de jaren zestig van de twintigste eeuw begon 
het proces van de ontzuiling en ontstond er in 
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Geestelijk verzorgers werken in toenemende mate 
in zorginstellingen die doelmatig bestuurd worden 
en staan tegelijkertijd steeds ambivalenter tegen-
over het ambtelijke aspect van hun professie. Deze 
twee ontwikkelingen houden waarschijnlijk ver-
band met de ontzuiling van de Nederlandse maat-
schappij en de marginalisering van religie en de 
kerken. De ontzuiling schiep ruimte voor de invoe-
ring van een technische besturingsfilosofie en door 
de marginalisering van de kerken raakte het met 
de kerken verbonden ambt in diskrediet. Ontwik-
kelingen in de samenleving zijn van invloed op de 
ontwikkeling van professie en zorginstelling en 
daarom bespreek ik twee boeken die niet direct 
over geestelijke verzorging of zorginstellingen gaan, 
maar wel interessante visies bieden op de samen-
leving waarin beide zich bevinden en ontwikkelen: 
Bezielende verbanden van historicus James Kennedy 
en Homo sacer van filosoof Giorgio Agamben. 

Het boek van Kennedy is een verzameling van zijn 
artikelen en toespraken over religie, samenleving 
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Nederlanders jarenlang softdrugs gedoogden, 
maar de laatste jaren dit beleid zonder veel dis-
cussie vaarwel zeggen. Hetzelfde kan gezegd wor-
den over het vreemdelingenbeleid. Kennedy stelt 
dat het serieus nemen van recente geschiedenis 
het maatschappelijk debat zou kunnen verrijken. 
Afwegingen die in het verleden gemaakt zijn, kun-
nen ook nu nog debatten inspireren en anderzijds 
relativeert de geschiedenis problemen van nu. Als 
men het snel eens wil worden en ‘bij de tijd’ wil 
zijn, komt dat ten nadele van de kwaliteit van het 
publieke debat. Als men een beter publiek debat 
wil in Nederland, merkt Kennedy op dat daar wel 
een prijs voor moet worden betaald. Mensen moe-
ten in staat zijn onderlinge verschillen langer (of 
misschien wel heel lang) uit het houden. Maar dit 
is nodig als we elkaar (en elkaars eigenheid en 
verschillen) in Nederland serieus willen blijven 
nemen, meent hij. Ook al voelt dat ‘uithouden’ voor 
ons als naar consensus zoekend volk vreemd aan. 

We zullen moeten leren dat onenigheid niet met-
een ruzie is en een gesprek over gelijk niet altijd 
een strijd om het eigen gelijk, aldus Kennedy.

 Kennedy spreekt in Bezielende verbanden ook over 
de protestantse kerken. Zij vormen mede (maar 
niet alleen) de verbanden die de samenleving leef-
baar maken. De Protestantse Kerk in Nederland en 
haar voorlopers hebben eeuwenlang een bijzon-
dere band en verantwoordelijkheid gevoeld voor 
ons land. Protestant zijn en volwaardig burger zijn 
hoorden lange tijd bij elkaar. Daar is met de secula-
risatie vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw 
en met name met het ‘afschudden van de ideo-
logische veren’ in de samenleving vanaf de jaren 
negentig definitief een einde aan gekomen. De Pro-
testantse Kerk wil echter nog steeds haar stem 
laten horen in de samenleving en is zich er tege-
lijkertijd steeds meer van bewust van die samen-
leving geen boodschap heeft aan het geluid dat 
zij laat horen. Bovendien is dat geluid nogal onbe-
paald, aan de ‘grijze’ kant, meent Kennedy. De kerk 

Nederland een progressief, sociaal en anti-auto-
ritair engagement dat door het grootste deel van 
de bevolking gedragen werd. Het was de tijd van 
het multiculturalisme, de verzorgingsstaat en 
het gedoogbeleid. De vierde en voorlopig laat-
ste fase in de culturele ontwikkeling van Neder-
land ziet Kennedy beginnen vanaf het einde van 
de jaren negentig van de twintigste eeuw. Net als 
begin negentiende eeuw ontstaat er opnieuw een 
blanke meerderheidscultuur, niet van protestan-
ten maar van seculiere burgers. Religie en de ker-
ken voorop zijn in een proces van marginalisering 
terecht gekomen en weten zich niet goed raad met 
hun nieuwe positie. Onder de burgers heerst onte-
vredenheid en onvermogen om met minderheden 
in eigen land, globalisering en marktwerking in de 
samenleving om te gaan.

Het is zeker niet zo dat Kennedy nostalgisch terug-
blikt op de voorafgaande drie fasen en de huidige 
situatie als de slechtste ziet. Wel is hij van mening 
dat het verleden aanknopingspunten kan bieden 
om met de maatschappelijke vragen van vandaag 
constructief om te gaan. De sleutelwoorden van 
Kennedy’s remedie tegen hedendaagse problemen 
zijn ‘herinneren’ en ‘debatteren’. Wat Kennedy, 
als Amerikaan, opvalt als hij kijkt naar het Neder-
land van de afgelopen 150 jaar, is dat de bevolking 
sterk hecht aan maatschappelijke consensus en 
dat die consensus wordt gezocht in het voldoen 
aan de vermeende ‘eisen van de tijd’. Meningen 
die afwijken van de consensus, worden als ‘uit de 
tijd’ gediskwalificeerd en op die manier lijdt het 
maatschappelijk debat in Nederland volgens Ken-
nedy aan diepgang, in tegenstelling tot de publieke 
debatten in landen als de VS, Frankrijk en Duits-
land. Het streven om ‘eigentijds’ te zijn maakt 
mensen onkritisch voor de tekortkomingen van 
vigerende opinies en verhindert het zicht op oplos-
singen voor maatschappelijke problemen die in 
een eerder tijdvak gevonden werden. 

Kennedy vindt het bijvoorbeeld verbazend dat 
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mercie, het geldwezen, seksualiteit, hebzucht, erfe-
lijkheid, criminaliteit en tal van andere factoren 
die de autonomie van de mens aantasten of zelfs 
onmogelijk maken. In zijn boek stelt Agamben dat 
de totalitaire regimes van de twintigste eeuw, met 
name die van het Derde Rijk, geen verbijsterende 
afwijking waren van de ‘normale’, moderne loop 
van geschiedenis, maar een voorsmaak van onze 
toekomst. 

Centraal in Agambens analyse staat in dit verband 
het begrip biopolitiek. Biopolitiek is politiek han-
delen dat direct betrekking heeft op biologische 
aspecten van het menselijk leven, met als uitersten 
leven en dood. Agamben stelt dat in voor-moderne 
en moderne tijden biopolitiek handelen zeldzaam 
was; het had betrekking op bijzondere personen, 
zoals bijvoorbeeld de homo sacer uit de Romeinse 
tijd. De homo sacer was iemand die door de rechter 
vogelvrij verklaard was, waardoor hij door iedereen 
gedood mocht worden zonder dat dit als moord 
gold. Maar in de twintigste eeuw wordt de homo 
sacer in het Derde Rijk een paradigma voor politiek 
in het algemeen. Aan de hand van biologische ken-
merken (blauwe ogen, blond haar, etcetera) wordt 
gedefinieerd wat Duits en gezond is. Alles wat niet-
Duits en gezond was, kon voorwerp worden van 
een politiek waarin men gedood kon worden zon-
der dat er sprake was van moord. 

Na 1945 herneemt de ‘normale’ geschiedenis van 
het Westen weer haar loop, maar Agamben stelt 
toch dat biopolitiek handelen stilaan weer een 
steeds grotere rol gaat spelen in overheidshandelen 
met betrekking tot alle burgers. DNA-sporen wor-
den gebruikt in bewijsvoering in strafzaken. Bio-
metrische persoonskenmerken gaan een rol spelen 
in paspoorten.Digitale medische dossiers worden 
gecentraliseerd. Agamben stelt dat in de toekomst 
overheid, biomedische wetenschappen en wetge-
ving hechter met elkaar vervlochten zullen raken 
en burgers meer het voorwerp zullen worden van 
biopolitiek. 

weet dat spreken vanuit de oude, vertrouwde posi-
tie niet meer mogelijk is maar heeft nog niet erg 
haar nieuwe plaats in de marge gevonden. 

Dat valt ook te zien aan het enigszins krampach-
tige streven om ‘maatschappelijk relevant’ te zijn 
of te blijven. Evenals bij zijn analyse van de Neder-
landse debatcultuur stelt Kennedy dat ook de Ker-
ken er baat bij zouden kunnen hebben positiever 
met het verleden om te gaan dan nu het geval is. 
Het verleden kan kerken helpen in een gesecula-
riseerde samenleving opnieuw een eigen plaats 
te vinden. Protestanten zouden bijvoorbeeld kun-
nen overwegen een herinneringscultuur van de 
reformatie te beginnen die hen helpt in een secu-
liere omgeving opnieuw een identiteit te vinden. 
Opmerkelijk genoeg noemt Kennedy de kleine 
christelijke kerken als voorbeeld van hoe de voor-
malige grote kerken het zouden kunnen aan-
pakken. De kleine kerken hebben een evenwicht 
gevonden tussen hun eigen marginale identiteit en 
het grotere geheel van de Nederlandse samenle-
ving waarin zij zich bevinden.

Als denker hoort James Kennedy naar mijn mening 
thuis in de traditie van de moderniteit, die wor-
telt in de Verlichting. Kennedy ziet de mens als een 
vrij wezen dat zelf vorm kan geven aan de wereld 
waarin hij leeft. De vrije mens sticht een democra-
tische samenleving met wetten die zijn uitgevaar-
digd door een gekozen regering. Als de samenle-
ving of de regering niet goed functioneren, kunnen 
de burgers via nieuwe verkiezingen, burgerlijke 
ongehoorzaamheid of zelfs revolutie ervoor zorgen 
dat recht wordt hersteld en mensen weer in vrede 
kunnen leven. 

Giorgio Agamben daarentegen zie ik meer als een 
postmodernist; een culturele en filosofische stro-
ming die stelt dat het project van de moderni-
teit op zijn einde loopt. Dit project had hoge ver-
wachtingen van de autonomie van de mens, maar 
hield geen rekening met de macht van de com-
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en wellicht lichamelijke integriteit kan aantas-
ten. Bovendien rijst de vraag (in ieder geval bij mij) 
wat eventueel de rol van religie en levensbeschou-
wing in zo’n ‘biopolitieke’ samenleving kan zijn. 
Een antwoord is wellicht dat bijvoorbeeld kerken 
zich zouden kunnen gaan gedragen als waakhond 
van humaniteit en vrijheid, samen met partners 
die daar ook belang aan hechten. Humaniteit en 
vrijheid zijn in onze wetgeving weliswaar geborgd, 
maar moeten vanuit en door de samenleving wel 
blijvend gekoesterd worden. Ik ben daarom van 
mening dat een louter inhoudelijke herbezinning 
op de eigen identiteit, zoals Kennedy die voor-
stelt met zijn in te richten herinneringscultuur, 
op zichzelf tekort schiet. Het maakt van kerken 
musea voor ‘spiritueel erfgoed’. Ook een visie op de 
samenleving is nodig voor kerken die als kerk en 
als maatschappelijke ‘speler’ actief willen zijn. Er 
zou wat dat betreft tussen ‘herbezinning naar bin-
nen’ en ‘activiteiten richting de samenleving’ een 
nieuw evenwicht gezocht moeten worden. Voor 
geestelijk verzorgers die niet kerkelijk gebonden 
zijn, is de rol van bemiddelaar in het (maatschap-
pelijk) debat wellicht interessant. Kennedy stelt dat 
uitwisseling van standpunten in Nederland vaak 
moet wijken voor consensus. Ik denk dat hij hier 
een punt heeft en consensus mensen, ook op een 
ziekbed, kan bemoeilijken na te denken over wat 
ze nu eigenlijk zelf van hun specifieke situatie vin-
den, op enige afstand van wat ‘anderen’ vinden dat 
hoort of goed is.
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Als een zuiver voorbeeld van hedendaagse een bio-
politieke situatie, noemt Agamben de situatie van 
de ‘hersendode’ comapatiënt. Het bestaan van de 
comapatiënt is afhankelijk van medische appara-
tuur en zweeft tussen leven en dood. Wat ‘leven’ en 
‘dood’ is, kan niet meer worden beantwoord met 
een beroep op de natuur, maar wordt een kwes-
tie van menselijke conventie (biopolitiek hande-
len). Deze conventie bepaalt momenteel dat onder 
‘dood’ ook hersendood (de afwezigheid van activi-
teit in de hersenen) valt. Deze verruiming van het 
begrip ‘dood’ maakt het mogelijk dat uit een coma-
patiënt organen genomen worden, zonder dat dit 
moord is. Zo schept biopolitiek nieuwe medische 
mogelijkheden.

Ik ben van mening dat de positie van Agamben 
over het einde van de moderniteit en het bestaan 
en de omvang van biopolitiek in hedendaags en 
toekomstig overheidsbeleid en medisch handelen 
met een stevige korrel zout genomen moet wor-
den. Het is enigszins grotesk om in het Derde Rijk 
een voorloper te zien van onze eigen toekomst. 
Toch denk ik dat zijn boek niet zomaar terzijde 
geschoven hoeft te worden. Agamben is een filo-
soof en anders dan politici of historici, hebben filo-
sofen mijns inziens een taak om bepaalde ontwik-
kelingen in de huidige samenleving uit te vergroten 
en het maatschappelijk debat daarover op gang te 
brengen. Een voorstel hoeft mijns inziens niet met-
een reëel te zijn, maar moet in ieder geval wel prik-
kelend zijn. 

Agambens notie van biopolitiek moedigt aan om 
met een kritische blik te kijken naar overheids-
handelen dat onze privacy, persoonlijke vrijheid 


