
Op 1 april 2019 sprak:  

 

Prof. dr. J.C. Kennedy 
Hoogleraar Moderne Nederlandse Geschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht. 

over: 

"Scheiding van Kerk en Staat" in het 
Nederlandse verleden en heden 

Nederland heeft nog altijd een 'minister van de eredienst' in het kabinet. Dat doet de vraag 

rijzen in hoeverre 'de scheiding van kerk en staat' - waar Nederlanders graag naar verwijzen - 

een realiteit is? De laatste jaren lijkt de band tussen 'kerk' en 'staat' weer hechter te worden, al 

zijn die banden heel anders dan voorheen. In deze lezing behandel ik de Nederlandse 

geschiedenis in vogelvlucht - en in internationaal perspectief - en analyseer ik de 

veranderingen sinds de eeuwwisseling.   

Prof. Dr. James Kennedy is geboren en getogen in Orange City, Iowa, USA.  

Hij haalde zijn Master in geschiedenis aan de Universiteit van Iowa in 1995 en werd 

uiteindelijk assistent professor in Europese geschiedenis en research fellow aan het A.C. Van 

Raalte Institute, Hope College in Holland, Michigan.  

In 2003 kwam James Kennedy naar Nederland om professor Moderne Geschiedenis te 

worden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2007 werd hij professor in de Nederlandse 

Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. In 2009 volgde hij Prof. Piet de Rooy op 

als hoofd van de sectie Nederlandse geschiedenis.  

Sinds 2015 is James Kennedy decaan van het University College Utrecht. Daarnaast is hij 

professor in de Moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft een 

aantal publicaties op zijn naam staan, waarvan de meest recente “Een beknopte geschiedenis 

van Nederland” is (uitgekomen eind 2016). Hij is gespecialiseerd in de naoorlogse 

geschiedenis met name in Nederland, maar ook transnationaal. De focus ligt vooral op de 

politieke, sociale en culturele geschiedenis van deze periode, met een speciale interesse voor 

de ethische dimensies van beleid in relatie tot de maatschappij.  

Als nevenfunctie geeft hij les op de Academie voor Wetgeving, is hij lid van de 

adviescommissie Geschiedenis en Literatuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds en lid van 

de Raad van Toezicht van het Museum Catharijneconvent. 


