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Joden in Indonesië vandaag

In Indonesië, waar de bevolking overwegend islamitisch is, is het Joden-
dom geen erkende godsdienst. Toch is er Joods leven, onder meer op Java 
in Jakarta en Soerabaja, maar deze Indonesische Joden treden niet op de 
voorgrond. 

Recentelijk trad een groep Indonesiërs, waarvan sommige afstammen 

van (Nederlandse) Joden, toe tot het Jodendom in Jakarta en in Manado, 

op Sulawesi. Op het overwegend christelijke eiland Sulawesi is het Joodse 

leven openlijker, met instemming van de lokale autoriteiten. Boven op 

een heuvel bij Manado staat een negentien meter hoge zevenarmige kan-

delaar (menora). De lokale autoriteiten hopen met deze religieuze open-

heid toeristen en zakenlieden te trekken. Fotograaf Pauline Prior ging in 

januari 2014 naar Indonesië om een fotoreportage te maken van het 

Joodse leven vandaag de dag.

In Manado, op het overwegend christelijke eiland Sulawesi, bevindt zich nu nog de enige synago-
ge in Indonesië in een voormalig woonhuis. Yaakov Baruch beheert de synagoge, hij neemt de 
 Tora-rol steeds mee naar huis, om diefstal te voorkomen. 
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In de synagoge in Manado staat Yaakov Baruch op de biema. Hij legt gebedsriemen aan voor het 
ochtendgebed.



112 Misjpoge   27  /  2014 -4

Boven op de heuvel bij Manado staat een negentien meter hoge zevenarmige kandelaar (menora). 
Niet ver daarvandaan staat een metershoog Christusbeeld.
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Begin 2014 traden circa vijftig Indonesiërs in Jakarta en Manado toe tot het Jodendom. Tijdens de 
ceremonie in Jakarta, geleid door Amerikaanse rabbijnen, deed de Javazee dienst als mikwe (ritu-
eel bad). Omdat er in Indonesië geen mikwe is, koos men voor deze openbare plek en ging men 
gekleed te water.
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Aansteken van de sjabbat-kaarsen op vrijdag, onder begeleiding van een Amerikaanse rabbijn. 
Voor deze gelegenheid wordt een zaal boven een plaatselijk restaurant gehuurd. De gemeenschap 
houdt hier een gezamenlijke sjabbat-maaltijd. 
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Tijdens de ceremonie wordt een certificaat uitgereikt van de toetreding tot het Jodendom en een 
zegen uitgesproken onder de taliet (gebedskleed).
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De diensten in Jakarta moet in het geheim plaatsvinden. In Jakarta worden sjabbatdiensten in de 
woonkamer bij iemand thuis gehouden. De Torarol wordt hier rondgedragen door de eigenaar van 
de “huissjoel”. Voor Hoge Feestdagen wordt een zaal afgehuurd. De leden van de gemeenschap 
krijgen dan een uur van te voren bericht over de locatie.
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Een sjabbatdienst in het huis van een van de leden van de gemeenschap. Deze groep leidt al min-
stens drie jaar een Joods leven; Sefardische en Asjkenasische tradities worden door elkaar ge-
bruikt, ze bezoeken regelmatig synagogediensten, studeren Hebreeuws en proberen zich aan de 
kasjroet regels te houden.


