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Om te beginnen

In deze nieuwsbrief treft u weer een gevarieerde inhoud aan. In een eerste bijdrage gaat onze ambassadeur in Maleisië, Harry Molenaar,

in op zijn ervaringen gedurende de eerste dagen na het neerschieten van de MH 17 boven Oekraïne. Daarna vertelt Nicoline van der Sijs

over Nederlandse leenwoorden in het Maleis en het Maleisisch. Tijdens een uitwisseling in het kader van het journalistieke

trainingsprogramma 'Beyond Your World' bracht Lucas Yap Shau Wei enige tijd in Nederland door; hij gaat in op zijn ervaringen. Er

zijn nogal wat verschillen tussen tv-programma's in Nederland en Maleisië, terwijl programma-formats toch vaak van Europese

oorsprong zijn. Zoë Huitema legt uit wat je daarbij zoal allemaal kunt tegenkomen. Marco Winter vertelt wat de Malaysian Dutch

Business Council doet voor de handelsbetrekkingen tussen Maleisië en Nederland. Aan het einde van deze nieuwsbrief stelt bestuurslid

Pim ten Hoorn zich voor. Afgesloten wordt met zaken die zich op en rond de bestuurstafel afspeelden en -spelen.

Bert Lever (bestuurslid/redacteur VNM)
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Ambassadeur in Maleisië en de ramp met de MH 17

Sinds ongeveer een jaar ben ik nu ambassadeur in Kuala Lumpur.

Het is een jaar geweest dat overschaduwd werd door het neer-

schieten van de MH 17 boven Oekraïne. Deze heeft de Neder-

landse ambassade wekenlang emotioneel in zijn greep gehouden.

Het is nog te kort geleden om er nu al koel en zakelijk over te

schrijven. Daarom hieronder enige impressies van de eerste

dagen.

Voor de ambassade begon het met nachtelijk telefoontje vanuit

het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag dat een

vlucht van Malaysian Airlines op weg van Amsterdam naar Kuala

Lumpur in de Oekraïne zou zijn neergestort. Het vermoeden was

dat een groot aantal Nederlanders zich aan boord zou bevinden. 

Direct na het telefoontje zijn mijn echtgenote Loes en ik in onze

kleren geschoten en naar de ambassade gereden, waar wij over

uitstekende communicatiemiddelen beschikken om direct in con-

tact te treden met Nederland. Spontaan kwam een aantal mede-

werkers van de ambassade die ook van het nieuws gehoord had-

den, zich melden op de post. Het was toen nog steeds niet duide-

lijk hoeveel Nederlanders er bij deze ramp betrokken waren. In

Nederland was op het Ministerie van Buitenlandse Zaken inmid-

dels een crisisteam samengesteld, met wie we snel tot spelregels

kwamen over samenwerking en het verstrekken van informatie

aan familie en bekenden. Een dergelijk strakke regie is nodig om

te voorkomen dat er tegenstrijdige informatie wordt verstrekt

door ambassade en andere in Nederland bij deze ramp betrokken

organisaties.

Bij dergelijke rampen is al snel contact tussen regeringsleiders

gewenst en wordt een beroep op de ambassade gedaan voor het

verstrekken van de nodige mobiele telefoonnummers en e-mail-

adressen. Ook bleek aan Maleisische kant al sprake te zijn van een

in allerijl op Kuala Lumpur International Airport (KLIA) inge-

richt emergency operation centre en opvangcentrum. De allereerste

taak van het crisiscentrum was vast te stellen wie precies op deze

vlucht zaten. Dat bleek lastiger te zijn dan we aanvankelijk

veronderstelden, want ondanks de vele elektronische checks op

vliegvelden blijkt het toch nog mogelijk te zijn dat de uiteindelijk

door de vliegmaatschappij aangehouden passagierslijst niet altijd

correct is. Om dit met 100% zekerheid te kunnen vaststellen,
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Beantwoorden van vragen na afloop van de ondertekening van het

condoleanceregister door Prime Minister Najib en Ambassadeur Harry

Molenaar in de residentie van de Nederlandse ambassadeur.

is verificatie bij verwanten nodig om vast te stellen of de betref-

fende persoon zich inderdaad op de vlucht bevond.

In de loop van de nacht leek het ons goed richting KLIA te gaan

om eventuele afhalers die niet op de hoogte waren van de ramp,

op te vangen. Dat bleek gelukkig niet nodig, maar heeft ons wel in

staat gesteld kennis te nemen van de activiteiten in het crisis-

centrum op het vliegveld waar wij een verslagen en aangeslagen

staf van Malaysia Airlines aantroffen. Zo kort na de verdwijning

van MH 370 werd met ongeloof gereageerd op deze tweede grote

vlieg- tuigramp.  Na aangrijpende gesprekken met medewerkers

van het emergency operation centre zijn wij in de vroege ochtend

naar huis vertrokken en na een snelle opfrisbeurt weer richting

ambassade gegaan. Inmiddels was het duidelijk geworden dat de

ramp veroorzaakt was door een aanslag en dat er 298 passagiers

en bemanningsleden waren omgekomen. 

De daarop volgende dagen stonden in het teken van het definitief

vaststellen van wie er op de vlucht zaten, en contact onderhou-

den met Maleisische autoriteiten en getroffen families in Malei-

sië.  Ook  hebben wij aangrijpende herdenkings- en gebeds-

diensten van verschillende religies bijgewoond waar woorden

vaak tekort schoten om troost te kunnen bieden voor dit enorme

verdriet.  Het openstellen van het condoleanceregister op de resi-

dentie leidde tot overweldigende reacties waarvan opvallend veel

afkomstig waren uit de Maleisische gemeenschap. Ook de plech-

tige ontvangst op vliegbasis Eindhoven heeft diepe indruk ge-

maakt op de Maleisische  samenleving.

De ambassade is in tegenstelling tot die van een aantal andere

betrokken landen zeer terughoudend geweest in contacten met de

lokale pers. Dat had zijn reden. Vele feiten over oorzaak, de situa-

tie op de rampplek, waren onduidelijk; dan past het niet om hier

in de media over te speculeren. Helaas volgden andere betrokken

landen niet deze Nederlandse lijn. 

De ondertekening van het condoleanceregister door Prime

Minister Najib op de residentie was een waar mediaspektakel

waar veel aandacht in de pers aan geschonken werd. Dit gaf te-

vens de gelegenheid aan PM Najib om al te grote verwachtingen

betreffende de terugkeer op korte termijn van de stoffelijke resten

te temperen. Ook in de komende tijd zal de nasleep van deze

ramp de ambassade nog flink bezighouden, vooral wat het af-

stemmen van onderzoek en eventuele rechtsvervolging betreft,

dat complex is als gevolg van verschillen tussen de Maleisische en

Nederlandse rechtssystemen. 

Wij wensen familieleden, vrienden en collega's van de slachtof-

fers heel veel sterkte met het verwerken van dit immense ver-

driet. Zij zijn en blijven in onze gedachten.

Harry Molenaar, Ambassadeur in Maleisië

Dit is een gedeeltelijke bewerking van een bijdrage die verscheen in Flits (september

2014), het blad van de Nederlandse Vereniging in Maleisië. 
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Nederlandse leenwoorden in het Maleis en het Maleisisch

Toen de Verenigde Oostindische Compagnie zich in de

zeventiende eeuw in de Indonesische Archipel, inclusief delen

van het huidige Maleisië als Borneo en Malakka vestigde,

kwamen de Nederlanders in aanraking met de vele aan elkaar

verwante Indonesische talen. De belangrijkste taal was het

Maleis, dat als verkeerstaal van Zuidoost-Azië fungeerde en de

belangrijkste voertaal werd tussen Nederlanders en inheemse

bevolking. Daarnaast had het Portugees zich een sterke positie

verworven: Portugees was een lingua franca in Azië en er

ontstonden Portugese creooltalen: mengtalen gebaseerd op het

Portugees. In Malakka en Zuidwest-Maleisië wordt nog steeds

een Creools-Portugese taal gesproken: het Papia Kristang. De taal

kent momenteel circa 5000 sprekers die gedeeltelijk nog

afstammen van de Portugezen die in de zestiende en zeventiende

eeuw dit gebied bezetten.

De Nederlanders leerden veel nieuwe verschijnselen op het

gebied van de natuur en cultuur in Indonesië kennen, en zij

brachten nieuwe fenomenen mee uit Europa, met name op het

gebied van bestuur, politiek, religie, onderwijs en wetenschap.

Als gevolg hiervan werden leenwoorden uitgewisseld tussen

Nederlands, Maleis en Portugees. Zo bevat het Papia Kristang

momenteel circa 60 Nederlandse leenwoorden, waaronder kalbás,

kalkun, les, loi en báskong (Nederlands kalebas, kalkoen, lezen, lui en

waskom).

De Nederlandse talige invloed op het Maleis was tot circa 1800

relatief beperkt, doordat er in de VOC-periode maar kleine

groepjes Nederlanders in Indonesië woonden, en Nederlands

slechts als bestuurstaal werd gebruikt. In de napoleontische tijd

werden de Nederlandse overzeese gebiedsdelen overgenomen

door de Engelsen. In 1814 kreeg Nederland ze terug, maar in 1824

ging Malakka definitief over naar Engeland.

In de 19de eeuw werden de contacten tussen de Nederlanders en

de Indonesiërs steeds intensiever: het aantal Nederlanders in

Indonesië nam enorm toe, en steeds meer Indonesiërs kenden

Nederlands. Hierdoor nam de invloed van het Nederlands op het

Maleis in Indonesië toe. Ondertussen kwam het Maleisisch van
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Sommige leenwoorden in het Maleis(isch) en het Papia Kristang, zijn

ongetwijfeld via Malakka in die talen doorgedrongen.

Maleisië juist onder Engelse invloed te staan. Desondanks hebben

het Maleisisch en het Bahasa Indonesia (zoals het Maleis van

Indonesië sinds 1927 wordt genoemd), nog steeds een groot aan-

tal Nederlandse leenwoorden gemeen. 

Voor mijn boek Nederlandse woorden wereldwijd uit 2010 heb ik

ongeveer 5500 Nederlandse leenwoorden in het Bahasa Indonesia

gevonden - een hoger aantal dan in enig andere taal. Een

opsomming is in dit korte bestek uiteraard onmogelijk. Daarom

beperk ik me tot de verschillen tussen het Bahasa Indonesia en het

Maleisisch. In die laatste variëteit zijn sommige oorspronkelijk

Nederlandse leenwoorden in klank aangepast aan het Engels. Dat

blijkt bijvoorbeeld uit de namen voor de maan-den. Het Bahasa

Indonesia gebruikt de Nederlandse leenwoorden Januari,

Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September,

Oktober, November, Desember. In het Maleisisch zijn de namen

Mac, Julai, Jun, Ogo en Disember verengelst.

Andere voorbeelden waarin een oorspronkelijk Nederlands leen-

woord in het Maleisisch een Engelse uitspraak heeft gekregen,

zijn Maleisisch ais, kanser, nomber, partai en polis, waar Bahasa

Indonesia spreekt van es ‘ijs’, kanker, nomor ‘nummer’, parti ‘partij’

en polisi ‘politie’. In het Maleisisch hebben woorden als elektrik en

demokratik het Engelse achtervoegsel -ic, terwijl in het Bahasa

Indonesia elektris en demokratis het Nederlandse achtervoegsel

–isch vertonen.

Daarnaast is in het Maleisisch regelmatig een Nederlands leen-

woord vervangen door een Engels leenwoord. Vergelijk:

Bahasa Indonesia arbei, apotek, ban, jas, korting, lisensi, loket, peron,

rekening, saus, tas;

Nederlands aardbei, apotheek, band, jas, korting, lisentie, loket,

perron, rekening, saus, tas;

Maleisisch strawberi, farmasi, tayar, kot, diskaun, lesen, kaunter,

platform, akaun, sos, beg;

Engels strawberry, pharmacy, tire, coat, discount, licence, counter,

platform, account, sauce, bag.

Het Bahasa Indonesia had het achtervoegsel -iteit in bijvoorbeeld

universiteit uit het Nederlands overgenomen. Maar na de onafhan-

kelijkheid van Indonesië in 1949 wilde men het aantal Nederland-

se leenwoorden verminderen, om de onafhankelijkheid ook in de

taal tot uiting te brengen. Daarom verving men het Nederlandse

achtervoegsel -iteit door het niet-Nederlandse (Latijnse)

achtervoegsel –itas: kuantitet, universitit werden kuantitas,

universitas. In het Maleisisch werd het Nederlandse achtervoegsel

daarentegen vervangen door het Engelse -ity, en spreekt men van

kuantiti en universiti.

Rond 1980 zijn de taalbanden tussen de Republiek Indonesië en

Maleisië aangehaald, en zijn er afspraken gemaakt over spelling

en andere taalkwesties. Zo heeft het Bahasa Indonesia officieel het

achtervoegsel -il (dat teruggaat op het Nederlandse -eel)

vervangen door de aan het Engels ontleende vorm -al, die gebrui-

kelijk is in het Maleisisch. In de praktijk bestaan overigens vaak

nog steeds twee vormen naast elkaar: emosional – emosionil, formal

– formil, tradisional – tradisionil. Bahasa Indonesia en Maleisisch

groeien momenteel bovendien naar elkaar omdat ook in het

Bahasa Indonesia de internationale Engelse invloed toeneemt:

hierdoor worden sommige oorspronkelijk Nederlandse leenwoor-

den ook in het Bahasa Indonesia door Engelse vervangen: bioskop

wordt sinema en karcis ‘kaartje’ wordt tiket. Dit alles neemt niet

weg dat de sporen die het Nederlands in beide talen heeft achter-

gelaten, onmiskenbaar zijn en blijken in alledaagse woorden als

asbak, da(a)g, knalpot en kakus.

Nicoline van der Sijs, hoogleraar Historische taalkunde van het

Nederlands in de digitale wereld aan de Radboud Universiteit Nijmegen en

senior onderzoeker bij het Meertens Instituut.
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My experi ence in Amsterdam

Last June I participated in a journalistic program known as

Beyond (Y)our World. It was organized by Lokaalmondiaal and

the University of Amsterdam. With a few others from my

university in Malaysia, we embarked on a two week long program

which exposed me to countless new experiences. Amsterdam, the

city where we spent the majority of our time at; was vastly

different from Kuala Lumpur, the capital city of Malaysia. The

people, food, laws and even the smell were distinctively different

from my city.

What stood out the most to me though would be the amount of

emphasis the Netherlands places on its art. The Netherlands is so

rich with its arts that I actually envy those who are able to enjoy it.

As I walked to Museumplein I was amazed by the size of the three

famous museums located there. I only managed to visit the

Stedelijk Museum while I was there due to time constraints but it

was an experience unlike I never had. Rooms were sprawled with

art ranging from old delicate looking paintings to modern

contraptions and designs. As a photographer myself, I couldn’t

help but to be immersed in the priceless art pieces on display in

the museum. One could almost spend hours just contemplating

the meaning behind the art pieces.

During the duration of my stay in Amsterdam, I also often came

across a photography book titled, ‘AMSTERDAM!’ with photos

taken by Ed van der Elsken. In almost every bookshop I came 
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