
 …De kaart van het antisemitisme 
(te) snel getrokken, misschien nog 
meer door christenen dan door jo-
den.

De voormalige opperrabbijn Jo-
nathan Sacks die in 2020 is overle-
den, schreef meerdere boeken die 
opvielen door hun maatschappelijke 
betrokkenheid. Zo stelde hij het be-
lang van pluralisme en meningsver-
schillen aan de orde en wees op het 
gevaar van fundamentalisme. Sacks 
was niet alleen een filosoof met een 
uiterst praktische insteek, maar ook 
geestelijk leider van de joodse ortho-
doxie en daarnaast een belangrijk 
publiek figuur in Engeland. 
Zijn bijbeluitleg gaat samen met zijn 
visie op maatschappelijke proble-
men. Sacks meent dat de Bijbel een 
dubbel verhaal vertelt: een verhaal 
van mensen die in alles afhankelijk 
zijn van een God die wonderen doet, 
en een meer verborgen verhaal dat 
appelleert aan de eigen verantwoor-
delijkheid van de mens. 
Zo zien we bij de uittocht uit Egypte 
dat God op miraculeuze wijze de sla-
ven bevrijdt, maar tevens dat Mozes 
wordt aangespoord om initiatief te 
nemen: ‘Waarom roep je tot Mij? Zeg 
tegen de Israëlieten dat ze optrek-
ken!’, zegt God als Farao de Israëlie-

ten op de hielen zit. Een tweede 
hoeksteen van zijn filosofie is het 
zondebokmechanisme, waarin zowel 
het bijbelboek Leviticus als de filo-
soof René Girard tot inspiratie dient. 
Zoals bekend is de mens geneigd tot 
nabootsing van de ander en wordt 
zijn begeerte gewekt door wat hij bij 
anderen waarneemt (denk bijvoor-
beeld aan de bonuscultuur, die be-
geerte en rivaliteit opwekt juist bij 
degenen die de bonus niet hebben 
ontvangen). De kanalisering van het 
geweld dat dit mechanisme uiteinde-
lijk veroorzaakt, gebeurt door een 
zondebok te zoeken. De Bijbel kent 
het dier als vervanger voor een men-
selijk slachtoffer, maar onze moder-
ne samenleving wijst juist kwetsbare 
groepen mensen aan als zondebok 
voor spanningen: immigranten, mos-
lims, enzovoort. 

ontmaskeren
De Bijbel ontmaskert dit geweldda-
dige mechanisme en toont er het on-
rechtvaardige van aan. Voor Girard 
gebeurt dat met name doordat Chris-
tus vrijwillig de plaats van het slacht-
offer inneemt, maar voor Sacks is dat 
ook in de Hebreeuwse Bijbel voort-
durend aanwijsbaar. En dan voegt 
Sacks er nog iets heel opmerkelijks 
aan toe: er bestaat daarnaast een nei-

ging om het eigen slachtofferschap te 
promoten. Niet alleen machtige po-
pulisten grijpen graag naar slachtof-
ferschap om verongelijkt net te doen 
alsof ze geen erkenning krijgen, ter-
wijl zij daarnaast juist degenen zijn 
die zondebokken aanwijzen. Ook 
groepen die zich inzetten om discri-
minatie te bestrijden grijpen onbe-
wust naar slachtofferschap en hech-

ten zich er zo sterk aan dat ze die 
status dikwijls niet willen opgeven 
en hun situatie niet willen verande-
ren. Denk aan de slavernijdiscussie of 
de #MeToo-discussie. Deze overigens 
belangrijke zaken dreigen door het 
mechanisme van slachtofferschap te 
leiden tot het aanwijzen van een 
nieuwe zondebok. Sacks geeft als 
voorbeeld dat in Amerika op univer-
siteiten veilige plekken voor vrou-
wen gecreëerd worden. Daarmee 
wordt de universitaire gemeenschap 
als geheel impliciet aan de schand-
paal genageld, in plaats van gestimu-
leerd om mee te helpen die veilig-
heid overal te garanderen. Het 

slachtofferschap wordt, aldus Sacks, 
vaak zó naar voren gebracht dat het 
principieel niet toegankelijk zou zijn 
voor anderen. Ja, die ‘anderen’ wor-
den daardoor in een permanente 
staat van beschuldiging gesteld: denk 
aan de ‘witte man’. Die kan natuur-
lijk moeilijk ophouden een ‘witte 
man’ te zijn. Deze belangrijke strijd 
tegen discriminatie dreigt dus te lei-
den tot een nieuwe discriminatie en 
stigmatisering. 
Volgens Sacks is het je vastklampen 
aan slachtofferschap uiteindelijk ne-
gatief: het draagt niet bij tot emanci-
patie en tot een volwassen houding, 
gekenmerkt door verantwoordelijk-
heid en bereidheid om ook kritiek te 
ontvangen.

politiek wapen
Het is duidelijk dat Sacks hier een 
riskante gedachte naar voren brengt: 
mensen kunnen immers wel degelijk 
slachtoffer zijn. Toch heeft hij een 
punt als hij stelt dat slachtofferschap 
nieuwe zondebokken kan creëren. 
Nu hoor ik de lezer denken: alles 
goed en wel, maar geldt dat niet ook 
voor het jodendom? Het jodendom is 
bij uitstek slachtoffer geweest van 
antisemitisme en vervolging. Zou je 
mogen zeggen dat dat slachtoffer-
schap ook op verkeerde wijze kan 

worden ingezet? Bijvoorbeeld door 
kritiek op de politiek van Israël on-
middellijk als antisemitisme af te 
doen en zo te diskwalificeren? Of 
door zichzelf als kleine David tegen 
Goliat te promoten terwijl Israël een 
van de machtigste legers ter wereld 
heeft? Het valt niet te ontkennen dat 
het slachtofferschap op deze wijze 
als politiek wapen wordt ingezet. Het 
negatieve effect daarvan is dat kriti-
sche stemmen voortijdig het zwijgen 
wordt opgelegd. Inderdaad wordt de 
kaart van het antisemitisme (te) snel 
getrokken, misschien nog meer door 
christenen dan door joden, als er kri-
tiek is op de politiek van de staat Is-
raël. Het zich vastklampen aan het 
slachtofferschap is uiteindelijk onge-
zond en zelfs funest voor het poli-
tieke leven en voor de bereidheid 
kritiek te accepteren. Zou Sacks dit 
zelf niet ook hebben bedacht, toen 
hij zijn gedachten over slachtoffer-
schap formuleerde? De stap om dit 
mechanisme ook in het Israëlisch-
Palestijnse conflict aan te wijzen 
heeft hij bij mijn weten nooit gezet. 
Wellicht dat zijn publieke rol binnen 
de joodse gemeenschap dat heeft 
verhinderd.

▶▶ Op 22 maart houdt de auteur een
lezing over Jonathan Sacks aan de
Radbouduniversiteit Nijmegen.

Het is ook funest 
voor de politiek.
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