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 ַהַמְּלָאְך ַהֹגֵּאל ֹאִתי ִמָכּל־ָרע ְיָבֵרְך ֶאת־ַהְנָּעִרים
ְוִיָקֵּרא ָבֶהם ְשִׁמי ְוֵשׁם ֲאֹבַתי ַאְבָרָהם ְוִיְצָחק

ְוִיְדּגּו ָלֹרב ְבֶּקֶרב ָהָאֶרץ׃ 
(Gen. 48:16)

Moge het werk van jullie handen gezegend zijn
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Voor- en dankwoord

Dit boek is te zien als het verslag van een reis die meer dan vijftig jaar 
geleden is begonnen. Hoewel ik een groot deel van mijn leven als 
religieus leider heb gefunctioneerd, was morele filosofie mijn eerste 
liefde. Lang voordat ik besloot om rabbijn te worden heb ik moraal-
wetenschap gestudeerd in Cambridge en Oxford. Ik prijs mezelf 
gelukkig dat ik les heb gehad van drie van de grootste filosofische 
geesten van onze tijd. Mijn mentor in het derde studiejaar was Roger 
Scruton. En tijdens mijn doctoraal onderzoek kreeg ik supervisie van 
Bernard Williams (Cambridge) en Philippa Foot (Oxford). 
 Ze waren fenomenaal. Maar dat kon ik niet zeggen over de alge-
mene conditie van de moraalfilosofie. Die was ingenieus, maar niet 
wijs. A.J. Ayer leerde in een hoofdstuk van zijn beruchte boek Taal, 
waarheid en logica dat morele waardeoordelen, gezien hun onverifieer-
bare karakter, nietszeggend en weinig meer dan emotionele uitingen 
waren. Een andere filosoof hield ons voor dat ethiek over het uitvin-
den van goed en kwaad ging. Moraal – aldus het gangbaar-populaire 
gezichtspunt – was subjectief of relatief, een van beide, en de toen-
malige academische filosofie wist daar niet veel meer over te zeggen. 
Toen James Q. Wilson, de bekende Harvard hoogleraar politicologie, 
een college over nazi-Duitsland doceerde, ontdekte hij dat zijn stu-
denten het er niet unaniem over eens waren dat de schuldigen aan de 
Holocaust een morele wandaad hadden begaan. ‘Het hangt er maar 
van af hoe je het bekijkt,’ zei een van hen.1

 Mijn docenten wisten alle drie dat hier iets niet klopte. Het was 
oppervlakkig, prozaïsch en onverantwoord. Ze vonden alle drie een 
uitweg, hoewel daar tijd overheen ging. Bernard Williams zei in 1970 
tegen me dat hij niet wist hoe hij over moraalfilosofie moest schrij-
ven, maar dat heeft niet lang geduurd: in 1971 leverde hij zijn eerste 
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boek af, dat net als deze uitgave de titel Morality, ‘Moraal’, kreeg. Ik 
had inmiddels bedacht dat het beste vertrekpunt mijn eigen joodse 
traditie was, waarin al een vrijwel onafgebroken dialoog over de aard 
van een goede samenleving is gevoerd sinds Abraham opdracht had 
gekregen ‘zijn zonen en zijn verdere nakomelingen voor [te] houden 
de weg te volgen die ik wijs, door  rechtvaardig  en goed te handelen’ 
(Genesis 18:19). 
 Ook anderen wisten de vinger op de zere plek te leggen. Philip 
Rieff observeerde: ‘Cultuur is een ander woord voor een constellatie 
van motieven die het zelf uit zijn cocon trekt en focust op gemeen-
schapsdoelen die, als enige, het zelf kunnen realiseren en bevredigen’; 
en dat deze doelen categorisch waren vervangen door het najagen 
van wat hij ‘de triomf van de therapeutische toepassingen’2 noemde. 
Joan Didion schreef in haar boek The White Album: ‘Ik vind het lastig 
om in een wereld waarin alles wat ik heb geleerd niet relevant meer 
lijkt, te blijven vasthouden aan het basisprincipe dat je beloften nako-
men belangrijk is.’3

 Persoonlijk vond ik Alasdair MacIntyre en zijn meesterwerk After 
virtue het meest overtuigend. Hierin argumenteerde hij dat, hoewel 
we nog steeds morele taal gebruiken, ‘we ons begrip van ethiek, 
zowel theoretisch als praktisch, (nagenoeg) geheel zijn kwijtgeraakt’.4 
Het enige wat we volgens MacIntyre hebben zijn geïsoleerde frag-
menten van wat ooit een coherent wereldbeeld en onze plaats daarin 
was. Het boek eindigt met een waarschuwing voor ‘de komende 
tijden vol barbaarsheid en duisternis’. Ondanks de pessimistische 
toon bracht dit boek me terug bij de moraalfilosofie. MacIntyre is 
een van de personen die mij diepgaand heeft beïnvloed, al sta ik met 
mijn Joodse achtergrond fundamenteel anders in het leven. Mijn 
basishouding is hoop; niet pessimisme.5 
 Heb je naaste lief. Verwelkom de vreemdeling. Hoor de kreet van 
de stemlozen. Verlos de armen van hun armoede. Maak je druk om 
ieders waardigheid. Zorg dat wie meer dan genoeg heeft gaat delen 
met hen die tekortkomen. Geef mensen die geen eten of onderdak 
hebben voedsel en bescherming, genees de zieken naar lichaam en 
ziel. Vecht tegen onrecht, wie het ook begaat en tegen wie het ook 
gericht is. Doe dit omdat wij, als mensen, met elkaar verbonden zijn 
in een alliantie van menselijke solidariteit, ongeacht kleur, cultuur, 
klasse of credo. 
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 Dit zijn morele principes, geen economische of politieke. Ze 
gaan over het geweten, niet over rijkdom of macht. Zonder deze 
principes zal de vrijheid niet overleven. De vrije markt en de liberale 
democratie zullen haar samen niet redden, omdat vrijheid nooit uit-
sluitend op eigenbelang kan worden gebouwd. Zelfzuchtige samen-
levingen gaan op den duur allemaal ten onder. Ibn Khaldun toonde 
dat in de veertiende eeuw, Giambattista Vico in de achttiende eeuw 
en Bertrand Russell in de twintigste eeuw. Maar altruïstische samen-
levingen blijven bestaan.
 Moraal is geen bijzaak. Het is de hoofdzaak. 

Dit boek is geschreven voor de uitbraak van de coronapandemie en 
rolde zo’n beetje van de pers toen het virus Europa bereikte. Maar 
inhoudelijk sluit het naadloos aan op de kwesties die dit virus met 
zich meebracht: het isolement waar velen onder leden, de belange-
loze hulp aan mensen die het nodig hadden, de beperkingen die we 
onszelf oplegden voor de veiligheid van anderen, het besef dat vele 
van de (zorg)helden tot de laagstbetaalden in de maatschappij 
behoorden, de uitdagingen waar het politiek leiderschap zich in deze 
crisistijd voor gesteld zag, en het belang van betrouwbare informatie 
als voorwaarde voor publiek vertrouwen.
 Dit zijn allemaal morele kwesties, en in het recent geschreven 
nawoord licht ik toe waarom hun draagwijdte ineens zo duidelijk 
werd. Ik hoop dat dit boek mag dienen als gids wanneer we ons 
leven na een lange periode van isolement weer met elkaar kunnen 
gaan opbouwen in een post-pandemische wereld, en dat we daarbij 
gebruik zullen maken van de inzichten en energieën die deze tijd 
heeft losgemaakt.
 Het is als volgt opgebouwd: in Deel Een, ‘Het solitaire Zelf ’, 
spreek ik over de impact van de verschuiving van ‘wij’ naar ‘ik’ op 
persoonlijk geluk en welzijn. Daarbij ligt het accent op eenzaamheid, 
de geëxplodeerde nadruk op zelfhulp, de invloed van sociale media 
en de gedeeltelijke teloorgang van het gezin.
 Deel Twee, ‘Consequenties’, gaat over de ingrijpende negatieve 
consequenties van het verlies van een gedeelde moraal voor zowel 
economie als natie. Dit deel begint met het hoofdstuk ‘Van “wij” naar 
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“ik”’ waarin ik beknopt de intellectuele geschiedenis van de groei 
van het individualisme beschrijf. Het eindigt met het hoofdstuk ‘Tijd 
en langetermijnconsequenties’, waarin ik probeer te verklaren 
waarom op het oog nuttige kortetermijnbeslissingen op de lange 
termijn funest kunnen zijn. 
 Deel Drie, ‘Kunnen we nog debatteren met elkaar?’, gaat over het 
toenemende gebrek aan respect voor waarheid en fatsoen in het 
publieke gesprek. Praten en luisteren vanuit verschillende invalshoeken 
is heel moeilijk geworden. Heeft waarheid nog waarde in de politiek? 
Is collectieve waarheidsvinding nog steeds het kerndoel van een uni-
versiteit? Hoe hebben sociale media de toon en trend van onze onder-
linge relaties beïnvloed? En wat is de uitwerking van dit alles op het 
vertrouwen, een vitaal vereiste voor een gezonde maatschappij?
 In Deel Vier, ‘Uit menselijk oogpunt’, kijk ik haar het verband 
tussen moraal, menselijke waardigheid en een leven met betekenis. Ik 
onderzoek ook waarom moraal nodig is, belicht de diverse gedaan-
ten die ze kan hebben en zoom in op haar verband met religie. 
 In Deel Vijf, ‘De weg vooruit’, poneer ik mijn persoonlijke over-
tuiging waarom moraal zo belangrijk is en doe ik suggesties hoe we 
haar in de toekomst kunnen versterken.

Dit boek gaat over de kracht van ‘wij’ en het doet me goed om te 
zeggen dat het vaste vorm kreeg door drie gelegenheden waar ik 
markante mensen ontmoette.
 De eerste betrof de ceremonie tijdens de uitreiking van de Tem-
pleton Prijs die ik in 2016 mocht ontvangen.6 Bij deze gelegenheid 
heb ik voor het eerst mijn argumentatie inzake de outsourcing van 
moraal uiteengezet. Het was een gedenkwaardige avond. Ik ben de 
familie Templeton erg dankbaar dat ze deze onderscheiding hebben 
ingesteld, en ook voor het indrukwekkende werk dat ze via de John 
Templeton Foundation verzetten. Het ging me erg aan het hart dat 
Dr. John (Jack) Templeton het jaar daarvoor was overleden. Ook zijn 
vrouw Dr. Josephine (Pina) overleed vlak voor ik haar een concept 
van dit boek kon sturen. Ik mis hen allebei. Ze waren fantastische 
mensen en hun levens werden gedragen op de vleugels van grootse 
idealen. Ik dank hun dochters, Heather Templeton Dill en Jennifer 
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Templeton Simpson, voor hun vriendschap en hun prachtige werk. 
Ik ben dankbaar voor iedereen die verbonden is met de John Tem-
pleton Foundation, dat enkele van de meest visionaire researchpro-
jecten financiert over de impact van altruïsme en positieve emoties 
als vreugde, hoop en vergeving op de maatschappij en de fysieke en 
emotionele gezondheid.
 De tweede gelegenheid was mijn TED Talk in Vancouver, in april 
2017.7 Het was mijn eerste spreekbeurt voor TED en de zenuw-
slopendste in mijn hele loopbaan. TED curator Chris Anderson en zijn 
team hebben het communiceren van ideeën naar een nieuw niveau 
getild. Het was inspirerend en tegelijkertijd duizelingwekkend simpel 
om in hun gezelschap te zijn. Omdat ze de beste luisteraars ter wereld 
zijn brengen ze het beste in hun sprekers naar boven. Het thema van 
de toespraak in 2017 was ‘The Future You’ en daarom beredeneerde ik 
dat we omwille van die toekomstige ‘You’ het ‘Us’ van de toekomst 
moeten verstevigen. Ik zei dat we in een tijd leven met te veel ‘ik’ en 
te weinig ‘wij’. Ik sprak over het ‘wij’ van relatie, het ‘wij’ van identiteit 
en het ‘wij’ van verantwoordelijkheid, en stelde voor dat we in onze 
geest een zoek-en-vervangoperatie zouden uitvoeren. Telkens als we 
op het woord ‘zelf ’ stuitten, moesten we dat vervangen door ‘ander’. 
Dus anderhulp in plaats van zelfhulp, anderrespect in plaats van zelf-
respect, enzovoort. Daar zouden we niet alleen andere mensen van 
worden, het zou ook een transformatie in onze wereld inluiden.
 De derde gelegenheid was mijn vijfdelige serie Morality in the 21st 
Century voor BBC Radio in september 2018.8 Ik heb altijd met veel 
plezier samengewerkt met de BBC. Ruim dertig jaar heb ik ‘Thought 
for the Day’ op het Today programma op Radio 4 gedaan en 22 jaar 
lang heb ik jaarlijks een tv-programma voor BBC One geprodu-
ceerd. Religie en ethiek zijn centrale onderdelen in het aanbod van 
de BBC als publieke zender en als een van de belangrijkste vor-
mende invloeden in de Britse cultuur als geheel. En dat moet ook zo 
blijven. Dit wordt des te belangrijker als het in de ongebreidelde 
chaos van e-informatie, desinformatie en misinformatie steeds moei-
lijker wordt om betrouwbare bronnen van waarheid te vinden. Ik zag 
het dus als een buitenkansje om deze serie te maken, en de actieve 
betrokkenheid van Christine Morgan, serie-editor en hoofd radio 
religie en ethiek, en Dan Tierney, producer, maakte het helemaal een 
feest. Ik geloof niet dat ik ooit zo van mediawerk heb genoten. 
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 De elf deskundigen die aan de programma’s deelnamen kwamen 
uit Groot-Brittannië, de Verenigde Staten en Canada. Ze waren feno-
menaal. Het betreft Nick Bostrom, hoogleraar toegepaste ethiek aan 
Oxford University; David Brooks, auteur en columnist voor New 
York Times; Melinda Gates, filantroop en medevoorzitter van de Bill 
& Melinda Gates Foundation; Jonathan Haidt, hoogleraar Ethisch 
Leiderschap aan de New York University; Noreena Hertz, honorair 
hoogleraar aan University College London; Jordan Peterson, hoogle-
raar psychologie aan University of Toronto; Steven Pinker, hoogle-
raar psychologie aan Harvard University; Robert Putnam, hoogleraar 
sociologie aan Harvard University; Michael Sandel, hoogleraar poli-
tieke filosofie aan Harvard University; Mustafa Suleyman, mede  - 
op richter en hoofd Toegepaste Kunstmatige Intelligentie bij Deep-
Mind; en Jean Twenge, hoogleraar psychologie aan San Diego State 
University. Hun invloed op mijn denken zal in de loop van dit boek 
duidelijk blijken. Het was ook een grote bemoediging om hun boe-
ken te bestuderen, wat ik in sommige gevallen zelfs jarenlang ben 
blijven doen. Het hielp me te beseffen dat ik niet alleen stond. 
 Maar de sterren van de uitzendingen waren zonder twijfel de 
studenten van vier middelbare scholen met wie ik in de studio dis-
cussieerde over de reacties van onze experts. Het waren scholieren 
van de Manchester High School for Girls, Manchester Grammar 
School for Boys, Graveney School in Tooting, en Queens’ School in 
Bushey. Ze waren slim, betrokken, zelfverzekerd over hun kritische 
kanttekeningen bij sommige standpunten van de deskundigen, en 
hadden een zalig gevoel voor humor. Ze werden in vrijwel alle com-
mentaren op de programma’s geprezen en mogen met recht een aan-
stekelijke bron van hoop voor de toekomst worden genoemd. 
 Ik had kunnen voorzien dat een boek over de herprioritering van 
‘wij’ boven ‘ik’ een samenwerkingsproject zou worden. Maar hoe waar 
dit zou zijn, had ik geen moment verwacht. Een welgemeend dankje-
wel voor het uitgeefteam van Hodder & Stoughton en mijn redacteur, 
Ian Metcalfe. De diepgang van Ians redactionele begeleiding tijdens 
deze productie was nieuw voor me. Hij nam elke regel van elke pagina 
van elk concept kritisch door en had altijd gelegenheid om met me te 
sparren en me daarbij te prikkelen. Wat goed is in dit boek is groten-
deels aan hem te danken; de fouten en minder gelukkige keuzes zijn 
voor mijn rekening. Het was waarachtig teamwerk.
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 Louise Greenberg, mijn literair agent, had zoals gewoonlijk een 
onbegrensd en voor mijn gevoel onverdiend geloof in me, waar ik 
stil van werd. Louise produceerde mijn eerste literaire uitstapje op dit 
gebied, de Reith Lectures in 1990 over ‘The Persistence of Faith’.9 
Haar hulp en begrip bij deze uitgave waren fenomenaal. Ook veel 
dank aan Justin McLaren en D-J Collins, Dayan Ivan Binstock en 
David Frei, die zinvol, inzichtrijk commentaar op de inhoud lever-
den.
 Wat betreft de ‘Wij’-dimensie van mijn werkzame leven, ben ik 
gezegend met het beste team van de wereld: Joanna Benarroch, Dan 
Sacker en Debby Ifield. Alles wat ik heb gedaan is mogelijk gemaakt 
door hen. Ze onderscheiden zich niet eenvoudigweg door hun vol-
komen toewijding, professionaliteit en enthousiasme, maar door hun 
constant hoge moreel. Ze hechten eraan het goede te doen op de 
beste manier. Loyaliteit, integriteit, verantwoordelijkheid en beschei-
denheid zijn de dragende principes in hun leven. Dankzij hen ben ik 
een beter mens. Dan heeft een groot deel van de research en talloze 
inhoudelijke en redactionele suggesties voor dit boek gedaan. 
 De belangrijkste persoon in mijn leven is mijn vrouw Elaine. Dit 
jaar vieren we onze gouden bruiloft. Ik heb in mijn TED Talk gepro-
beerd uit te leggen wat me het meest in Elaine aantrok: het feit dat 
ze zo ongebreideld anders is dan ik. Ik was bezig cum laude af te 
studeren in onzekerheid en existentiële angst. Zij straalde van 
vreugde. Vandaar mijn theorie, tevens in een oneliner de essentie van 
dit boek: Mensen die anders zijn dan wij zorgen voor onze groei.
 Tot besluit: ik heb dit boek opgedragen aan onze kleinkinderen. 
Hun toekomst was mijn reden om het te schrijven. 


