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Er kunnen zijn voor   anderen – nu
‘Mam, wat was de mooiste fase in je leven?’ vroeg haar zoon haar onlangs. 
Zij antwoordde: ‘Toen ik studeerde voor rabbijn.’ Hij was geshockeerd: ‘Oh! 
En wij dan?’ ‘Jullie zijn schitterend en prachtig, maar mijn ware geluk ligt 
hierin.’ De kern van haar verhaal, die ze verwoordt met een lach. 

Nelleke de Jong

Rabbijn Marianne van Praag: 

‘Liefde en kracht moet je niet voor jezelf houden’

wisten wat hun wortels waren, putten daar 
kracht uit. Ze besloot alsnog haar kinderen 
de Joodse identiteit mee te geven, ‘dan kun-
nen ze later zelf beslissen wat ze daarmee 
willen’. Ze koos een synagoge, ging er met 
mijn oudere broer naartoe. Met de auto, 
die ze om de hoek parkeerde omdat je op 
zaterdag niet mag autorijden. Mijn broertje, 
toen 4, vroeg waarom ze niet voor de deur 
parkeerde. Ze legde het hem uit. ‘Als het niet 
mag, waarom doe je het dan?’ Zo kwam ze 
bij de liberale gemeente. Daar is ze altijd lid 
gebleven. Als ze eens niet naar de synagoge 

ging, zei mijn vader: ‘Moet jij niet naar sjoel 
met de kinderen?’ Hij stond er helemaal 
achter, als híj er maar niks mee hoefde – wat 
niets afdeed aan zijn Joodse identiteit.”

Wens of wil?
“Ik ben hier al op mijn vijftiende les gaan 
geven. Normaal geeft een generatie taken 
door aan een volgende, maar de oorlog 
had een gat geslagen... Dus die enkelingen 
die er waren moesten al taken op zich 
nemen waar ze eigenlijk nog niet aan toe 
waren. Ik was het onderwijs – in het land 
der blinden was ik nog geen achtste oog, 
maar we deden het ermee. 
Later werd ik juf en met mijn diploma 

Lange tijd had  Marianne van 
Praag het gevoel dat haar leven best 
oké was, maar dat ze haar bestem-

ming nog niet gevonden had. Wat die dan 
zou moeten zijn, was eerst nog ongrijpbaar. 
En toen het duidelijker werd, was het nog 
niet direct bereikbaar. Maar nu ze ruim zes 
jaar rabbijn is, waarvan de laatste twee jaar 
bij de Liberaal Joodse Gemeente Beth Je-
hoeda in Den Haag, noemt ze haar ontwik-
keling ‘organisch’. 

Joods nest
Marianne van Praag komt uit ‘een zeer Joods 
nest’. Haar moeders familie was orthodox 
Joods, die van haar vader Joods-socialis-
tisch. Ze noemt hen allebei absoluut Joods. 
“Voor de oorlog had je een groot Joods pro-
letariaat dat niets met religie te maken wilde 
hebben. Maar op hun dertiende werden ze 
wel bar mitswa, ze trouwden met Joden, 
vierden een Joodse bruiloft, en wilden Joods 
begraven worden. Mijn moeder verzette zich 
al jong tegen de orthodoxie. Ze zei tegen 
haar vader: ‘Ik zal nooit met een vrome jon-
gen aankomen’. Dat kostte haar haar vaders 
zegen op vrijdagavond. 
Na de oorlog wilden mijn moeder en mijn 
vader eerst niets meer met religie of traditie 
te maken hebben. Tot mijn moeder een 
oudere dame ontmoette die de oorlog had 
overleefd. Zij vertelde dat ze helemaal geas-
simileerd was opgevoed. ‘Maar toen ik in 
Westerbork aankwam, was ik jaloers op de 
mensen die wisten waarom ze daar waren.’ 
Mijn moeder begreep haar: mensen die 

ging ik naar Israël. Daar heb ik zes jaar ge-
woond, gewerkt en gestudeerd. Toen leer-
de ik in Nederland mijn man kennen. Ik 
keerde terug en we trouwden. Ik werd juf 
op een liberaal Joodse school. Ik heb járen 
met plezier lesgegeven, maar bleef al die 
tijd het gevoel houden dat er iets anders 
voor me weggelegd was. Ik overwoog om 
de rabbijnenopleiding te gaan doen, die 
had je in Engeland, Israël of de VS. Maar 
ik had inmiddels twee kleine kinderen en 
mijn man een eigen zaak... Als ik het echt 
wilde, kon ik ook aan de UvA vakken gaan 

volgen – maar dat deed ik niet... Was het 
dan alleen maar een droom, iets onbereik-
baars waarmee het fijn identificeren is?”
Het antwoord kon ze zo’n twaalf jaar 
geleden geven, toen er ook in Nederland 
een opleiding kwam. De Nederlandse 
rabbijnen, onder wie Soetendorp en 
Liliënthal, werden ouder en wezen op de 
noodzaak van opvolgers ‘van eigen kweek’. 
Van Praag: “De Joodse gemeenschap in Ne-
derland heeft een specifieke achtergrond. 
Een rabbijn uit het buitenland heeft geen 
notie van de gevoeligheden – dat je nooit 
‘kamptaal’ kunt gebruiken bijvoorbeeld. 
Zo is het Levisson Instituut opgericht, 
de rabbijnenopleiding van de liberalen. 
Toen ik daarvan hoorde, wist ik: dat wil 

7



ik. Ik heb me aangemeld, ben ‘op gesprek’ 
geweest en begonnen. Waar ik mijn hele 
leven naar gezocht had, had ik gevon-
den. Ik ben geen studiebol en ik heb geen 
zitvlees, maar ik heb vijf jaar op een kruk 
gezeten en mijn huiswerk gedaan. Ik ben 
mezelf herhaaldelijk tegengekomen, maar 
het was vijf jaar feest.”
En zo beleeft ze het nog iedere dag. Want 
hoewel ze lang gezegd heeft dat ze ‘nooit, 
nooit rabbijn van deze gemeente’ zou 
worden, is ze het nu toch. “Ik ben er altijd 
lid geweest, heb ook jaren in het bestuur 
gezeten. Ik heb er gevochten voor de 
emancipatie van vrouwen. Het was nauwe-
lijks bespreekbaar; als ik binnenkwam, 
kwam Het Onderwerp binnen. En toen 
ging Soetendorp met pensioen. Eerst 
hebben ze een jaar niemand gehad en toen 
drie jaar een rabbijn uit Amerika. Na een 

tijdje zei hij: ‘Jij moet hier rabbijn worden’. 
En ik zei: ‘Nooit, nooit word ik rabbijn in 
deze gemeente’. Maar dan val je af en toe 
eens in. Zo is het organisch gegroeid. Het 
is eigenlijk zo logisch. Als we een dienst 
hebben waarin Soetendorp zijn overleden 
moeder herdenkt, of een dienst waarin een 
Levisson – naar wiens vader het oplei-
dingsinstituut heet – de sterfdag herdenkt 
van zijn grootvader, de oprichter van deze 
gemeente, kan ik al die verhalen verbin-
den, omdat ik de mensen ken. Dan sta je 
zo natuurlijk in dat grotere geheel, ik kan 
het niet anders dan organisch noemen.”

Ruzie met mezelf
Ze heeft de opleiding ervaren als een 
feest én als confronterend. “Groei gaat 
soms van ‘au’. Bij mijn aanmelding heb ik 
gezegd: ‘Ik wil rabbijn worden, maar ik 
geloof niet in God’. Waarop Liliënthal ant-

woordde: ‘Maar is er dan iemand die dat 
van je vraagt? Ik weet niet wat voor beeld 
jij van God hebt’. Daar liet hij het bij.
Later liep ik mijn stage bij hem, in een sy-
nagoge in Rotterdam. Op Grote Verzoendag, 
een hoge feestdag, knielt men als herinne-
ring aan hoe de hogepriester indertijd het 
heiligdom inging en vergiffenis vroeg voor 
het hele volk – op die dag zei Liliënthal te-
gen mij: ‘En je knielt maar’. En ik bij mezelf: 
kniel maar? Is hij nou helemaal, en waar-
voor zou ik... Ik stond enorm ruzie te maken 
met mezelf. Ik zag dat hij even naar me keek, 
het was verschrikkelijk – tot het moment 
zelf. Ineens dacht ik: What the heck? – wat 
kan mij het schelen – en ging plat. 
Het was een prachtige dag, ik hoorde de 
vogels buiten en ik dacht: Daar lig ik met 
mijn grote mond. De wereld kan in elkaar 
storten, die vogels zingen wel door, mooi 
weer blijft het, hier ligt alleen maar ego. 
Ik werd me bewust van een alomvattende 
kracht die doorgaat, los van mij. Dát had 
Liliënthal bedoeld met zijn ‘Ik weet niet 
wat voor beeld jij van God hebt’. Vanaf 
dat moment ben ik het goddelijke gaan 
beschouwen als een diamant. Iedere keer 
wordt er één facetje opgepoetst en dat 
straalt dan – één goddelijk moment. Als 
je je daar eenmaal voor openstelt, vallen 
dingen op hun plaats. Toen ben ik me ook 
in de joodse mystiek gaan verdiepen, die 
hielp me invulling te geven aan ‘het beeld 
dat ik van God heb’. En als ik nu mijn pre-
ken daarmee invul, dan héb ik de mensen, 
dan zeggen ze: ‘Daar kan ik wat mee’.” 

Doen
Ze noemt het jodendom een ‘religie 
van het doen’. Haar lijfspreuk, die haar 
gebedskleed siert en op haar visitekaartje 
staat, illustreert dat wondermooi. Het is 
een spreuk uit Spreuken der vaderen, joodse 
wijsheidsliteratuur vergelijkbaar met het 
boek Spreuken:
  Als ik niet voor mijzelf ben, wie ben ik 

dan?
  Als ik alleen voor mijzelf ben, wat ben ik 

dan?
  Als niet nu, wanneer dan wel?
“Ik leg de spreuk zo uit: Ik ben het cen-
trum van mijn eigen universum, ik moet 
bij mijzelf beginnen. Als ik niet goed 
voor mezelf ben, kan ik niet goed zijn 
voor een ander. Want je moet je liefde 
en kracht niet voor jezelf houden. Als ik 
alleen goed voor mezelf ben, ben ik een 

eilandje op deze wereld en de wereld kan 
niet bestaan met alleen maar eilandjes. Je 
kunt het alleen met elkaar. En als je het 
niet nú doet, nu het ertoe kan doen, wan-
neer dan wel?”

Nelleke de Jong-van den Berg is freelance 

tekstschrijver: www.bergindepolder.nl.

En plein public!
Onder deze titel verschijnt dit najaar een 
nieuw deeltje in de Toer Reeks, gespreks-
materiaal voor de gemeente. Thema: 
Religie en geloven in het publieke domein. 
Marianne van Praag en zeven anderen, 
onder wie Ruard Ganzevoort, Ahmed 
Marcouch, Carola Schouten en Herman 
Philipse, spreken over de zichtbaarheid van 
levens overtuiging, het delen van inspiratie 
en werkelijk naar elkaar luisteren. 

‘Die allesomvattende 

kracht gaat door, 

los van mij’

‘Omdat ik de mensen 

ken, kan ik de verhalen 

verbinden’
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