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Summary in Dutch 
 
De Joodse Diasporascape in de Straits. Een etnografische studie naar Joodse 
zakelijke netwerken over grenzen heen. 

 
In een eerste verkenning voor deze studie naar het zakenleven in de Joodse Diaspora in 
Zuidoost Azië, en in het bijzonder die in Indonesië, Maleisië en Singapore, vielen een aantal 
zaken op die het duidelijk maakte dat een conventionele organisatie antropologische aanpak 
niet toereikend zou zijn. 
 
Belangrijk was de constatering dat de onderzoekspopulatie niet ruim voor handen zou zijn. 
Joden zijn bijna afwezig in Indonesië en in Maleisië. Daar tegenover staat een relatief 
bloeiende gemeenschap in Singapore. De vorm van deze verspreiding, met centrale node 
Singapore, is niet toevallig. De onderzochte zakenpraktijken, die van modehuis FJ Benjamin 
(FJB), de koffieketen de Coffee Bean & Tea Leaf (CBTL) en die van diamanten handelaars, 
laten zien dat Singapore gebruikt wordt als centrale node om ook in Indonesië en Maleisië 
zaken te kunnen doen. Hun nadrukkelijke aanwezigheid in Singapore en hun afwezigheid in 
Indonesië en Maleisië hangt samen.  
 
Een ander inzicht dat zich opdrong is dat, ondanks de fysieke afwezigheid van joden in 
Maleisië en Indonesië, in een ‘antisemitisme zonder joden’ discours, joden toch nadrukkelijk 
in de regio aanwezig zijn. In dit discours wordt de hoedanigheid van joden om als de Ander 
te fungeren en als frame te dienen om heikele ontwikkelingen in een samenleving te kunnen 
duiden, uitgewerkt. Wat in het allegoriseren echter over het hoofd wordt gezien is dat joden 
zelf in dit discours worden weg-ge-allegoriseerd. Er wordt geen rekening gehouden met 
bijvoorbeeld de transformerende werking die de allegorie als stijlfiguur kan hebben op de 
aan- of afwezigheid van de Joodse zakenwereld.  
 
Deze ambivalente positie van de joodse gemeenschap en het joodse zakenleven in deze regio 
wijst op een bijzondere en complexe situatie. In eerste instantie leek een - populair in 
Diaspora studies - multi-lokale benadering, waarin wordt uitgegaan van veelvuldige 
grensoverschrijdingen, voor de hand te liggen. Maar, het verklarende kader van de klassieke 
diaspora driehoek (de relatie tussen de diaspora groep, gastland en thuisland) bleek niet 
toereikend. Dit kader is niet in staat om de multi-dimensionele tijd ruimtelijke complexiteit 
van en de fluïde oscillaties tussen joodse aan- en afwezigheid te kunnen duiden. Daarom is 
aansluiting gezocht bij de inzichten die in het complexiteitsdenken zijn uitgewerkt. Het 
complexiteitsdenken is geschraagd op inzichten over netwerken en probeert met de analyse 
van netwerken complexe menselijke systemen te doorgronden. Het complexiteitsdenken en 
diaspora studies zijn nooit eerder in een uitgebreide studie aan elkaar gekoppeld. Het 
proefschrift is daarom in het eerste deel (hoofdstuk twee en drie) gewijd aan de 
beantwoording van de vraag hoe de theoretische inzichten van het complexiteitsdenken 
kunnen worden toegepast op onderzoek naar zakelijke Joodse Diaspora netwerken, en de 
vraag hoe methodologisch dit onderzoek handen en voeten kan krijgen.  
 
Daartoe is de zogenaamde Straits Jewish Diasporascape ontwikkeld dat een multi-temporeel en 
multi-spatieel kader biedt. De spatiële regionale topologie de Straits – in deze studie 
vastgelegd als de waterwegen rond Maleisië, Singapore en Indonesië, met aan deze 



waterwegen gelegen havensteden als Singapore, Melakka, Penang, Surabaya en Jakarta - biedt 
een voor Joden dynamische culturele ruimte dat als ruimtelijke afbakening beter is toegerust 
om complexe patronen in de Joodse Diaspora in deze contreien op hun waarde te kunnen 
schatten. Beter ook dan wanneer dat zou worden gedaan aan de hand van de relevante 
natiestaten, of de oude koloniale ruimtes.  
 
Het was belangrijk om methodologisch niet alleen te kijken hoe de duidelijk aanwezige 
Joodse netwerken onderzocht konden worden, maar ook hoe de afwezigheid en het elusieve 
van joodse netwerken kon worden onderzocht. Daartoe is gebruik gemaakt van een door 
semiotiek geïnspireerde method assemblage. Met method assemblage wordt een (verborgen) realiteit 
gedetecteerd, die tegelijkertijd door deze detectie wordt versterkt. Een realiteit wordt als 
realiteit gezien omdat andere mogelijke realiteiten worden ontkend, genegeerd of over het 
hoofd gezien. Een uitgangspunt in de Semiotiek van différance wordt hierdoor in het 
netwerkdenken gebracht. Dit veronderstelt een kritische houding ten opzichte van bestaande 
realiteiten (netwerken). Het spoort aan om naar de achterkant van werkelijkheden 
(netwerken) te kijken. Tegelijkertijd biedt het de mogelijkheid om een andere, helderdere, en 
misschien meer rechtvaardige realiteit te genereren. Zoals die in deze dissertatie met het 
beschrijven en vastleggen van de Straits Jewish Diasporascape wordt uitgewerkt, en met drie 
netwerk casussen nader en preciezer wordt ingevuld. 
 
In hoofdstuk vier wordt in deze Straits’ Joodse culturele ruimte daartoe historiserend een 
hinterland vastgelegd waarin zoveel mogelijk aan de hand van getraceerde sporen, de meest in 
het oog springende fluids, na regio en netwerken de derde spatiële topologie, aan de orde 
komen. Dit hinterland geeft in tijd en ruimte een contextueel kader, maar is nadrukkelijk niet 
bedoeld als een structuur waarmee in de later beschreven casussen, met een verklarende 
theorie, individueel handelen en kwesties van oorzaak en gevolg kunnen worden vastgesteld. 
Een hinterland is namelijk nooit compleet. Net als de in het hinterland naar voren gebrachte 
allegorische vertellingen zoals over de familie Fontein en de begraafplaats in Penang. Het 
zou een oneindig groot hoofdstuk moeten worden, waar met een breed scala aan 
bijvoorbeeld biografieën en familie historiën een temporele en ruimtelijke dimensie aan de 
Diasporascape gegeven dient te worden. Daarin moet duidelijk worden welke de voor de 
Joodse diaspora en haar zakenleven in een Joods diasporascape de belangrijkste fluids zijn 
die de ‘fundamenten’ zijn waarop genetwerkte organisaties zijn gebouwd. Het kan niet 
anders zijn dat dit slechts gedeeltelijk lukt. De onderkenning hiervan verlegt de noodzaak om 
tot een compleet hinterland te komen naar het werken aan een zo informerend mogelijk 
hinterland, waarbij het duidelijk moge zijn dat de onderzoeker een belangrijke stem heeft om 
in dat hinterland de voor hem relevante zaken aan de orde te stellen. In het onderzoek klinkt 
het belang door dat de onderzoeker hecht aan waardenpluralisme. 
 
Het eerste en tweede deel van de onderzoeksvraag spoort aan tot onderzoek naar hoe het 
Joodse zakenleven in de Straits opereert en hoe daarbij Joods etnisch-religieuze affiliaties (de 
J-factor) een rol spelen. Het resultaat van de eerdere theoretische en methodologische 
uitwerking resoneert in de beantwoording van deze twee vragen door. Er is geprobeerd 
gehoor te geven aan de complexiteits oproep om zo uitgebreid mogelijk netwerkcasussen te 
ontwikkelen. In deze casussen is speciaal aandacht gegeven aan de belangrijkste actanten, of 
wel de relationele materialiteiten, in de verschillende zakenpraktijken: voor de 
diamanthandelaren de diamant, voor CBTL koffie, en voor FJB de mode-attributen Dit om 
duidelijk te maken dat een praktijk zich ook kan voegen naar de beperkingen of 



mogelijkheden die een materialiteit een netwerk oplegt. Vooral voor de diamanthandel gaf 
dat een interessant perspectief. Het blijkt dat door een beperkte commodificering in de 
diamanthandel organisationele variaties beperkt zijn gebleven. De waardebepaling van de 
diamant geschiedt vooral nog aan de hand van een overzichtelijke reeks grootheden: de vier 
C’s (carat, cut, colour, clarity). Door het uitbannen van mogelijke andere 
netwerkverstoringen (vanuit fluids die hun invloed doen laten gelden met 
netwerkinterventies) is de handel relatief gesloten kunnen blijven waardoor ook een 
historisch gegroeide dominantie van de joodse groep relatief lang kon worden vastgehouden. 
Bij CBTL zien we dat netwerkverstoring binnen de perken wordt gehouden door de 
toepassing van de franchising organisatie formule. De invloed van een joodse factor bij 
CBTL kan worden teruggevonden in het spatiële bifurcatiepatroon van de onderneming. Die 
weerspiegelt de verspreiding van de Sassoons als familie. De controle op afstand van hun 
franchisers wordt mogelijk gemaakt doordat de twee broers die het familiebedrijf hebben 
opgericht, relatief onafhankelijk van elkaar ieder in een eigen regio kunnen opereren. Door 
het franchising concept wordt hun product – specialiteit koffie- relatief gevrijwaard van 
interventies die CBTL’s netwerkorganisatie kunnen verstoren. Het grilligst zijn de 
netwerkpatronen in FJB’s organisatie. Mode is iets ongrijpbaars, en dientengevolge zijn er 
veelvuldig netwerkinterventies. Toch bleek het ook bij FJB mogelijk om ethno-religieuze 
interveniërende factoren (de J-factor) te onderkennen. Die ligt besloten in de relatief centrale 
positie die ondernemers als FJ Benjamin hebben in de –in de Straits- kleine joodse 
gemeenschap. Met de trustfondsen, die door rijke (overleden) leden van de gemeenschap 
zijn ingesteld, zijn er mogelijkheden om, bijvoorbeeld met de aandelenportfolio’s, belangen 
in een beursgenoteerde onderneming als FJB te manipuleren. 
 
De vierde spatiële topologie, die in dit proefschrift wordt uitgewerkt, is de ‘fire’ topologie. 
Fire wijst op het onverwachte, de veraf liggende oorzaken die voor de ondernemingen grote 
gevolgen kunnen hebben. Een systeem realiteit op een plek kan divergeren en contesteren 
met die op een andere plek. Als die systemen samen komen, of als in een enkel systeem een 
relatief geïsoleerd deel haar kracht opeens laat gelden, kan dat grote gevolgen hebben voor 
de netwerken van een onderneming. Internet speelt hier een steeds grotere rol in. Voor de 
Joodse ondernemingen, die voor een belangrijk deel hun zaken doen in Islamitische landen, 
levert dat problemen op. Vooral als het bedrijf een band heeft met ‘het moederland’ van de 
Joodse Diaspora, Israël. Antisemitisme, anti-zionisme en anti-Israelgevoelens kunnen dan 
samenkomen en de bedrijfsvoering ondermijnen. Ondernemers die van oudsher in deze 
regio actief zijn, zoals de Benjamins (FJB) en de Sassoons (CBTL), kunnen beter met dit 
krachten (mijnen)veld overweg dan relatief nieuwe - bijvoorbeeld Israëlische - ondernemers. 
In al de drie casussen komt direct of indirect Israël als belanghebbende naar voren. 
Bijvoorbeeld in de organisatie van een joods leven in samenwerking met de andere joodse 
groepen. Israël is als jonge natiestaat, in weerwil van het zionistische ideaal dat de diaspora 
oproept om terug te keren uit haar ballingschap, juist actief buiten haar grenzen op zoek naar 
waarde- en betekenisvolle (diaspora) allianties om haar bestaansrecht te doen laten gelden. 
Diaspora als concept blijft ook in systeemdenken waardevol omdat het wijst op meervoudige 
en complexe relaties. Met de uitgangspunten van het complexiteitsdenken wordt de 
zogenaamde Diaspora driehoek - de relatie tussen diasporagroep, het gastland en het 
moederland Israël – verregaand gedynamiseerd. 
 
De spatiële topologie, ‘fire’, is van belang om het tegen elkaar aan schuren van de 
verschillende systemen en de verschillende netwerkrealiteiten die conflicteren te duiden en 



lokaliseren. In die zin biedt dit ‘fire’ concept de mogelijkheid om voor het systeemdenken 
een adaptatie te geven van een oude invulling van ideeën die over joden als brokers, 
middleman of paria-entrepreneur bestaan. Het Joodse zakenleven in de Straits zou dan 
opereren aan de randen en bij de breukpunten van elkaar overlappende systemen. Ze zouden 
opereren bij systemen die met elkaar in botsing zijn en zich splitsen, of in systemen waarin 
een realiteit is gecreëerd dat een andere realiteit veronachtzaamt, verwerpt of onderdrukt. 
Een bedrijf als FJB participeert volop in haar directe gastland Singapore, maar heeft wel 
altijd handelswaar gehad dat de verschillen in modesmaak tussen twee verschillende 
werelden uitbaatte. CBTL komt met een voor de regio vernieuwend Amerikaans koffie 
concept. De diamanthandel kwam met handelswaar dat wereldwijd een –anonieme- 
verplaatsing van kapitaal mogelijk maakte. Dat levert ‘vuur’ op, waar men mee om moet 
kunnen gaan, maar het levert ook kansen op. ‘Fire’ is een topologische ruimte waar zakelijke 
mogelijkheden zich bij uitstek aandienen. Waarin het belangrijk is dat men weet heeft van de 
tegen elkaar aan schurende werkelijkheden, waar het belangrijk is toegang te hebben tot 
netwerken die in de verschillende systemen opereren, en waar niet in een enkelvoudige - 
dominante - realiteit wordt geleefd, waardoor een sensitiviteit voor de fluids die netwerken 
‘wegspoelen’ belangrijk blijft. Daardoor is het mogelijk voor het Joodse zakenleven in de 
Straits om - makkelijker - de verbindingen te leggen tussen en in systemen waar ‘anderen’ 
(nog) niet toe in staat zijn. Zeker, daarbij wordt ook gebruik gemaakt van ethno-religieuze 
mogelijkheden. Ook van de derde ruimte in de Diaspora driehoek, Israël. Maar het is niet 
gezegd dat dit op essentialistische, culturele, religieuze, institutionele, of politiek historische 
wijze, al dan niet op een ‘habitus’ –achtige discursief niveau, bepalend kan zijn. Dat is niet 
aan de orde en zou gezien wat in het voorgaande is gesteld reductionistisch zijn. Zeker met 
de eindeloze variatie die met het vaststellen van een zich altijd veranderend en vluchtig, 
dissipatief systeem als de Straits Jewish Diasporascape naar voren is gebracht, en die de ijzige 
onderstroom van het habitus concept heeft moeten doen laten ontdooien. 
 
 
 


