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De stem van Hogerhuislid rabbijn Jonathan Sacks was er onmiskenbaar een 
in de traditie van de grootste leraren binnen het Joodse volk. Met zijn 
immense mate van geleerdheid en zijn aangeboren gevoel voor de kracht 
van het verhaal definieerde hij de morele uitdagingen en keuzes waar onze 
maatschappij voor stond, vaak met een sterke urgentie en overtuiging. Zijn 
stem klonk zowel binnen het gewijde als in het seculiere domein; hij over-
brugde generaties en oversteeg alle grenzen van cultuur en religie, tot ver 
buiten de grenzen van Groot-Brittannië.

Hij en ik waren precies even oud, en geboren in het jaar waarin de staat 
Israël werd opgericht. In de loop van vele jaren ben ik zijn wijze adviezen 
ontzettend gaan waarderen. Hij was een betrouwbaar raadsman, een inspi-
rerend leider en een echte, berekenbare vriend. Sinds zijn voortijdige en 
betreurde overlijden in november 2020 kwam het nog regelmatig voor dat 
ik hem wilde vragen naar zijn perspectief, wetend dat hij feilloze wijsheid, 
kerngezond verstand en moreel inzicht zou hebben geboden die, in een ver-
warde en verwarrende wereld, maar al te zelden voorkomen.

Als gretig lezer en volger van zijn werk ben ik dan ook heel blij met deze 
bundel vol uitzendingen, artikelen, toespraken en lezingen van rabbijn 
Sacks. Hoewel dit boek slechts een fragment bevat van alles wat hij in zijn 
leven heeft bijgedragen, laat het opnieuw het unieke vermogen van rabbijn 
Sacks zien om het heden te duiden en de toekomst te schetsen vanuit een 
grondig inzicht in het verleden. Deze bundel, die rijk is aan kennis en 
geworteld in dienstbaarheid, bevat ook de lichte toon, de inclusieve benade-
ring en de elegante humor die zo kenmerkend waren voor rabbijn Sacks.

Tegelijk is de tekst geladen met een onderliggende passie en vastberaden-
heid. Zoals rabbijn Sacks eens zei: ‘De wereld zoals hij is een beetje dichter 
bij de wereld brengen zoals hij hoort te zijn.’ Zijn onderwijs en perspectie-
ven zijn tijdloos, doordat hij het algemeen belang voortdurend dient. Daar-
door blijven ze belangrijk en relevant voor de discussies over het leven dat 
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wij mensen leiden: als individu, als gemeenschap, als natiestaat en als 
gemeenschap van natiestaten.

In 2013, toen hij zijn periode als opperrabbijn van de Verenigde 
Hebreeuwse Congregaties van het Britse Gemenebest afrondde, beschreef ik 
rabbijn Sacks als ‘een licht voor dit land,’ met een bewust veranderd citaat uit 
Jesaja. Hoe waar was dit destijds al; en hoeveel te meer is het dat nu. In de 
jaren waarin hij bij ons mocht zijn, heeft dat licht helder gestraald en op veel 
donkere plaatsen talloze levens bereikt. Mijn oprechte wens is dat door zijn 
teksten, en door het werk van het Fonds voor het Erfgoed van Rabbijn Sacks, 
de stem van rabbijn Sacks vol wijsheid en hoop onze wereld zal blijven ver-
lichten, informeren en inspireren, en dat nog vele generaties lang.
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Inleiding 
 

Een Da Vinci van onze eeuw,  
die onder ons blijft als leidsman

Mensen uit alle religies en daarbuiten betreurden het voortijdig overlijden 
van Hogerhuislid rabbijn Jonathan Sacks in november 2020, zijn nagedach-
tenis zij tot zegen. De stroom aan geschokte en bedroefde reacties sprak 
boekdelen over de man die hij geweest is, de invloed die hij gehad heeft, en 
het niet-aflatend belang van het erfgoed dat hij nalaat.

In dit boek zijn een aantal van rabbijn Sacks’ vele uitzendingen, geschrif-
ten en toespraken gebundeld. De verzameling put uit een deel van al dat 
erfgoed, en daarmee uit de wijsheid van iemand die werd beschouwd als een 
man van nationaal belang, als een morele, redelijke stem en als een van de 
meest relevante en belangrijke filosofen en commentatoren van onze tijd, 
zowel binnen als buiten de Joodse gemeenschap, in Groot-Brittannië en in 
tal van landen wereldwijd.

Ik wil vooral Z.K.H. de Prins van Wales bedanken voor zijn hartelijke 
voorwoord bij deze bundel. Ik bedank ook Ian Metcalfe, voorzitter van 
Hodder Faith en al jaren uitgever van rabbijn Sacks, en Dan Sacker van het 
Fonds voor het Erfgoed van Rabbijn Sacks, die professioneel en gedreven 
hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit boek. Daarnaast wil ik 
de steun noemen van Lady Sacks en de familie Sacks voor dit project en het 
voortgaande werk van het Fonds, waarin de stem van rabbijn Sacks nog 
altijd doorklinkt.

Rabbijn Sacks schreef eens dat ‘de mensheid in ieder tijdperk moet kie-
zen tussen het idee van macht en de kracht van ideeën’.1 Zijn leven werd 

1  Jonathan Sacks, Judaism’s Life-Changing Ideas: A Weekly Reading of the Hebrew Bible (Jeru-
zalem: Maggid, 2020), p. xxiii. Vertaling van de titel: ‘Joodse ideeën die je leven verande-
ren: Een wekelijkse lezing uit de Hebreeuwse Bijbel.’
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bepaald door ideeën, die van hemzelf en die van anderen. Terwijl onze tijd 
op aarde eindig is, leven ideeën verder in de oneindige ruimte van de tijd. 
Wie zijn geschriften jaren na dato leest, wordt niet alleen geraakt door zijn 
heldere manier van denken, morele wijsheid en welsprekendheid, maar ook 
door de relevantie die ze nog altijd hebben voor de wereld van vandaag.

En dat is meteen de kern van het vernuft van rabbijn Sacks. Als geen 
ander kon hij aan het tijdelijke het tijdloze ontlenen. In actuele gebeurtenis-
sen herkende hij duurzame waarden, en als die waarden erbij in dreigden te 
schieten, daagde hij zowel ons als de tijdgeest uit. Zijn stem zette ons stil, om 
even na te denken over ons gedrag als mens en als samenleving. Daarmee 
vormt deze bundel een commentaar op onze cultuur en samenleving in de 
afgelopen decennia. Daarnaast vertegenwoordigt dit boek het inspirerende 
en duurzame idealisme van een man die een groot deel van zijn leven heeft 
doorgebracht in het publiek domein.

Deel 1 van deze bundel bevat een selectie transcripten uit de serie 
Thought for the Day [‘Gedachte voor vandaag’], uitgezonden op bbc Radio 
4. In dit onderdeel van Today, het meest invloedrijke ochtendnieuwspro-
gramma op de Britse radio, mag een gelovige in zo’n tweeënhalve minuut 
zijn of haar gedachten over een nieuwsonderwerp delen. Soms worden er 
vraagtekens gesteld bij de inclusiviteit van de rubriek, maar als weerwoord 
legde rabbijn Sacks in maart 20012 uit dat het desondanks een belangrijk 
onderdeel van de Radio 4-programmering was, omdat geloofsleiders hier 
een publiek konden bereiken buiten de grenzen van hun eigen religie. Over 
wat het voor hemzelf betekende om mee te werken aan Thought for the Day 
schreef hij dan ook: ‘Ik moet spreken op een manier die verschillen over-
brugt en over grenzen heen communiceert,’ en dat is ‘een gewoonte die we 
allemaal moeten leren als we tegelijk trouw willen zijn aan onszelf en toch 
ruimte willen scheppen voor de mensen die anders zijn dan wij.’3 Als we 
deze uitzendingen nu teruglezen, kunnen we ze in een nieuw licht zien, op 
een manier die blijft doorklinken.

Deel 2 is een selectie uit de Credo-columns van rabbijn Sacks, zoals ze 
oorspronkelijk zijn verschenen in dagblad The Times. Als een van de eerste 

2  De volledige tekst van deze specifieke Thought for the Day-uitzending is, net als een aantal 
andere, gepubliceerd in een bundel met de titel From Optimism to Hope (Londen: Conti-
nuum, 2004). Vertaling van de titel: ‘Van optimisme naar hoop.’

3  Thought for the Day-uitzending van 26 maart 2001 door rabbijn Sacks op bbc Radio 4.
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vier regelmatige schrijvers van de Credo-column leverde rabbijn Sacks elke 
maand een column, tot hij in 2013 zijn rol als opperrabbijn neerlegde. Hij 
hield van Credo omdat die krantenkolom een op maat gemaakte – mis-
schien wel gewijde – ruimte schiep voor de religieuze stem binnen de ver-
gankelijke, razendsnelle wereld van het krantenartikel. Een aantal van zijn 
eerste Credo-columns zijn al eens herschreven en uitgebracht als bundel4; 
de columns die gebruikt zijn voor dit boek stammen uit 2000 en daarna. 
Tegenwoordig maken ze niet minder indruk; integendeel. Nog steeds staan 
ze vol krachtige voorbeelden van Joodse wijsheid, die inzicht bieden in de 
wereld van nu, met alle spanningen die daar leven.

Deel 3 bevat een selectie artikelen die rabbijn Sacks schreef voor ver-
scheidene kranten en tijdschriften. Als publiek intellectueel en als religieus 
leider lette hij er altijd zorgvuldig op dat hij zichzelf niet in de politieke 
arena mengde, met slechts een paar uitzonderingen. Zijn doel was juist om 
door alles wat hij schreef een breder perspectief te schetsen, als achtergrond 
bij het nieuws. Het nieuws richt zich op de dag van vandaag, maar de grote 
geloven, en daar was hij van overtuigd, ‘herinneren ons zowel aan gisteren 
als aan morgen’.5 Hij stelde dat ze ‘ons levende gesprek met het verleden en 
de toekomst zijn; dus ook met die twee essentiële zaken die we “herinne-
ring” en “hoop” noemen’.6 Zo schiepen zijn bijdragen altijd een groter kader 
voor de lezer, zetten ze actuele gebeurtenissen in een historisch licht en 
trokken ze er lessen uit die de levens van lezers, en die van hun nakomelin-
gen, konden verbeteren.

Deel 4 is een selectie toespraken die hij heeft verzorgd in het Hogerhuis. 
Rabbijn Sacks was erg trots op zijn Britse burgerschap, en zijn benoeming 
als Hogerhuislid in oktober 2009 stemde hem nederig. Hij koos zijn titel 
‘baron Sacks van Aldgate in de stad Londen’ als teken van zijn liefde voor 
het land en de stad die zijn moeder een thuis hadden geboden en zijn vader 
een plaats om naartoe te vluchten, weg van de Jodenvervolging in Europa. 
Als onafhankelijk Hogerhuislid heeft hij nooit formeel meegestemd, want 
hij pleitte hartstochtelijk voor de scheiding tussen geloof en politiek, een 

4  Deze bundel heette Celebrating Life: Finding Happiness in Unexpected Places. In 2000 
kwam deze uit bij Fount, en later is hij door Bloomsbury Continuum opnieuw uitgegeven, 
het meest recentelijk in 2017. Vertaling van de titel: ‘Het leven vieren: Geluk aantreffen op 
onverwachte plaatsen.’

5  Thought for the Day-uitzending van 26 maart 2001 door rabbijn Sacks op bbc Radio 4.
6  Idem.
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thema dat in veel van zijn teksten een prominente rol speelt. Met zijn bijdragen 
in het Hogerhuis kreeg rabbijn Sacks wel een stem, niet om beleid te maken, 
maar om gehoord te worden. Hij wilde ideeën delen, vanuit de hoop dat hij 
daarmee het openbaar debat kon verrijken en soms een beetje beïnvloeden 
– en dus niet omdat hij enige macht wilde uitoefenen.

Zijn toespraken richtten zich op nationale thema’s: de toestand van de 
Britse samenleving, het belang van onderwijs, de rol van de geloofsgemeen-
schappen in Groot-Brittannië, en het universele recht op vrijheid van religie 
en geloof zijn daar sprekende voorbeelden van. Als dat nodig was, bepleitte 
hij specifiek de behoeften of zorgen van de Joodse gemeenschap. Dan ging 
het over onderwerpen zoals Israël, het ritueel slachten van dieren en de toe-
nemende mate van antisemitisme. Zijn rol als opperrabbijn en publiek per-
soon zette zijn werk als Hogerhuislid onder tijdsdruk. Desalniettemin 
trokken zijn toespraken steevast de aandacht van medeparlementariërs: 
zowel leden van het Hogerhuis als van het Lagerhuis verwezen regelmatig 
naar zijn uitspraken, en bewezen zo de invloed van zijn woorden op het 
openbaar debat.

Deel 5 is een kleine selectie uit zijn vele uiteenlopende toespraken en 
lezingen. Rabbijn Sacks was een meesterlijk verteller van verhalen en ver-
kondiger van ideeën, en dat bewees hij met elke toespraak die hij gaf 
opnieuw. Zijn inzicht en passie, en zijn diversiteit aan onderwerpen, bezorg-
den hem internationale faam. In veel van zijn lezingen voerden bepaalde 
thema’s de boventoon. Vaak sprak hij over interreligieuze relaties, de relatie 
tussen religie en staat, de hoedanigheid van de samenleving, de betekenis 
van het algemeen belang, en de teloorgang van de moraliteit in de loop van 
de twintigste eeuw en daarna – maar ook over de manier waarop we die 
weer kunnen herstellen, en hoe we daarmee ons collectieve morele besef 
terug kunnen krijgen. Bovendien wist hij zijn universele en tegelijk zeer per-
soonlijke boodschap bedreven over te brengen; niet alleen sprak hij namens 
(en tot) alle geloven (bijvoorbeeld toen hij in 2010 paus Benedictus xvi 
begroette bij diens bezoek aan Groot-Brittannië), hij was ook ambassadeur 
van alle Joden wereldwijd (bijvoorbeeld toen hij in 2016 afreisde naar het 
Europees Parlement om de Europese leiders te waarschuwen voor de toene-
mende gevaren van het antisemitisme).
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Als Tora-leraar wijdde rabbijn Sacks zijn leven aan het verrijken van de 
wereld met zijn inzichten in de Hebreeuwse Bijbel en het joodse geloof.7 Als 
moreel filosoof en publiek intellectueel streefde hij ernaar zijn perspectief 
aan te bieden op een aantal van de grootste wereldwijde uitdagingen. Hij 
benoemde altijd de rol die zijn geloof speelde bij de verwoording van zijn 
standpunten, maar werd daar in zijn denken niet door beperkt. Zodoende 
kon hij zowel aan Joden als aan ieder ander, gelovig of niet, laten zien hoe 
het geloof, niet exclusief maar inclusief, een bijdrage kon leveren aan de 
publieke ruimte of, in zijn eigen woorden, aan ‘het gesprek van de mens-
heid.’

Rabbijn Sacks heeft ons geleerd om het collectief belangrijker te vinden dan 
het individu – de ‘Ander’ hoger dan het ‘Ik’. Hij benadrukte dat ‘onze gedeelde 
menselijkheid voorafgaat aan onze religieuze verschillen’ en dat de samen-
leving is ‘als bladmuziek voor vele zangpartijen’. Zijn stem was een van de vele 
in dit gesprek, dit lied, en daarbij vond hij een evenwicht tussen het tijdelijke en 
tijdloze, op een zeldzaam barmhartige en nederige manier. Hij was een reus 
van onze tijd, een homo universalis zoals Da Vinci. Zijn ideeën blijven door-
klinken. Ze beïnvloeden onze wereld en bieden context aan de uitdagingen 
waarmee we kampen. De wijsheid die vervat ligt in deze bundel, en in de uit-
muntende canon aan werken van rabbijn Sacks, is de getuige van een rijk leven, 
en een bron van inspiratie die ons nog lang zal blijven leiden.

Door Henry Grunwald obe qc,
Voorzitter van het Fonds voor het Erfgoed van Rabbijn Sacks
Londen, augustus 2021

7  Veel van zijn werk op dit terrein is te lezen in zijn serie lezingen over de Hebreeuwse Bijbel 
met de titel Verbond en dialoog, en daarnaast in zijn commentaren op het Joodse gebeden-
boek en de Joodse gebedenboeken voor feestdagen. Deze bundel draait vooral om het 
werk waarmee hij inging op maatschappelijke, culturele, economische en politieke onder-
werpen, zowel in binnen- als buitenland. Een bibliografie met alle gepubliceerde werken 
van rabbijn Sacks is achter in deze bundel opgenomen.


