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Samenvatting 

Deze masterscriptie onderzocht de grammaticale en sociolinguïstische aspecten van het Indisch-

Nederlands. Na literatuuronderzoek werd een diepte-interview gehouden met een 90-jarige spreker van het 

Indisch-Nederlands om de grammaticale aspecten van het Indisch-Nederlands te onderzoeken. Tevens is 

een vragenlijst opgesteld die de kennis en het gebruik van de Indisch-Nederlandse woordenschat, en de 

attitude van de sprekers omtrent het Indisch-Nederlands bevroeg. Deze lijst werd verspreid onder drie 

generaties Indische Nederlanders. Uit het diepte-interview bleek dat het gebruik van Indisch-Nederlandse 

woorden, het sterke gebruik van klemtonen, het weglaten van het voornaamwoord ‘het’, en het gebruiken 

van zware voornaamwoorden, stopwoorden en uitroepen aanwezige grammaticale kenmerken zijn van het 

Indisch-Nederlands. Uit de vragenlijst bleek dat de kennis en het gebruik van Indisch-Nederlandse woorden 

afnam bij jongere generaties. Wel maakten zij meer gebruik van de uitroepen en stopwoorden, en van 

woorden die in de Indonesische keuken gangbaar zijn. Wat betreft attitude is de meerderheid van de 

Indische Nederlanders, jong en oud, positief omtrent het Indisch-Nederlands. Bijna alle respondenten 

vonden het Indisch-Nederlands een mooie taal en een taal om trots op te zijn. Ook was de meerderheid het 

erover eens dat Indisch-Nederlandse sprekers een maatschappelijk even hoge positie kunnen bekleden als 

sprekers van het Standaardnederlands. Daarnaast bleek dat er geen direct verband bestond tussen identiteit 

en attitude. Tenslotte bleek dat het gebruik van het Indisch-Nederlands vrij afhankelijk te zijn van context 

en spreker.  
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Dankwoord 

Bij het schrijven van deze scriptie waren de woorden van De Vries (1992) een goed steuntje in de rug: 

onderzoek naar het Indisch-Nederlands moet snel gedaan worden, voordat het te laat is! Maar niet alleen 

urgentie dreef mij tot het schrijven over dit onderwerp. Dankzij mijn eigen Indisch-Nederlandse 

achtergrond ben ik vaak genoeg in aanraking gekomen met de Indische cultuur en het bijbehorende 

taalgebruik. Wie de boeken van Yvonne Keuls kent, weet dat het een interessante en ook - als ik zo vrij 

mag zijn - leuke Nederlandse taalvariant is. Tijd om daar wetenschappelijk op in te gaan.  

Ik wil ten eerste mijn oma bedanken, die op 90-jarige leeftijd nog altijd met veel plezier haar 

Indische sosen bezoekt. Dankzij haar kwam ik in contact met de oudste sprekers van het Indisch-

Nederlands; daarmee bedoel ik hen die kort na de Tweede Wereldoorlog van Indonesië naar Nederland 

kwamen. Deze sprekers moesten vroeger op school de plaatsen in Nederland op een kaart weten aan te 

wijzen, van Groningen tot Maastricht. Maar andersom wist hier de gemiddelde burger niets van Indonesië, 

hoewel het lange tijd een kolonie van Nederland was. Mijn oma en haar familie kregen, eenmaal hier 

aangekomen, dan ook vaak de vraag hoe het kon dat zij de taal zo goed spraken. De broer van oma’s vader 

stelde altijd plechtig dat hij het Nederlands tijdens de drie weken durende bootreis van Indonesië naar 

Rotterdam had opgepikt. ‘Dan heeft u dat snel geleerd’, antwoordde men verbaasd.   

Er was dus nogal wat onbegrip vanuit de Nederlandse bevolking. ‘Ja, veel mensen dachten dat wij 

in bomen leefden!’, verzuchtte mijn oma. Dit oud zeer kan bij de sprekers dan ook nog steeds emotionele 

verhalen oproepen; voor het onderzoek naar grammaticale aspecten van het Indisch-Nederlands natuurlijk 

interessant, want emotie kan ervoor zorgen dat een taal(variatie) het duidelijkst naar voren komt, daar 

schrijf ik straks nog meer over. Tegelijkertijd is het jammer dat men in Nederland maar weinig afwist van 

de (talige) situatie in Indonesië. Naar mijn idee kan deze scriptie dan ook voor wat meer opheldering 

zorgen voor diegenen die benieuwd zijn naar het Nederlands in Indonesië vroeger, en het Indisch-

Nederlands, dat door taalcontact ontstaan is. 

Naast mijn oma wil ik graag Kees Groeneboer bedanken voor het schrijven van ‘Een weg tot het 

Westen’: een ontzettend gedetailleerd boek over de geschiedenis van het Nederlands in Indonesië. Zonder 

zijn informatie had ik de geschiedenis van het Indisch-Nederlands niet zo goed kunnen onderzoeken. Ook 

wil ik Florine Koning bedanken, persvoorlichter van de Tong Tong Fair, die het mogelijk maakte dat de 

vragenlijst op een tafel bij de stand van Stichting Tong Tong tentoongesteld kon worden. Begeleider Marjo 

van Koppen wil ik bedanken voor de meerdere zetjes in de goede richting. Ten slotte wil ik alle Indische 

Nederlanders bedanken die hebben deelgenomen aan dit onderzoek. Dank voor jullie interesse en 

medewerking: zonder jullie was dit onderzoek natuurlijk nooit tot stand gekomen.  

Hopelijk draagt deze scriptie bij aan meer kennis over en waardering voor het Indisch-Nederlands, 

en is het een goed begin voor vele vervolgonderzoeken. Voordat het te laat is, ja. Soedah, al. Klaar. 
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 1. Inleiding 

Er is niet veel recent onderzoek gedaan naar het Indisch-Nederlands en ook het oudere onderzoek naar het 

Indisch-Nederlands laat te wensen over. Het vroegste onderzoek ernaar dateert uit het begin van het 

twintigste eeuw. Volgens Van der Toorn (1957) en Van der Sijs (2005) is deze vroege literatuur verre van 

objectief: onderzoekers waren van mening dat het Indisch-Nederlands maar een “merkwaardig 

mengelmoesje” was, net zoiets als brabbelen (Van der Toorn 1957). Deze superieure houding is in veel van 

de vroege publicaties op te merken en gaat door tot het midden van de twintigste eeuw (De Vries 1992). 

Daarna was de blik minder subjectief, bijvoorbeeld bij de stukken van Van der Toorn (1957).   

  De Vries (1992) geeft aan dat het belangrijk is om het onderzoek over het Indisch-Nederlands zo 

snel mogelijk uit te voeren, omdat de oudste generatie Indische Nederlanders nu - anno 2018 - nog leeft. 

Hij denkt hierbij aan het verzamelen van documenten, brieven, Indische dagbladen, privécorrespondentie 

en vooral opnamen. Taalkundigen zouden moeten kijken naar structurele aspecten van het Indisch-

Nederlands, omdat deze nog niet voldoende in kaart zijn gebracht. Hierbij heeft hij het over fonologie, 

woordvorming en zinsbouw. Hij geeft aan dat oppervlakkige aspecten zoals de uitspraak en woordenschat 

in meer detail zijn onderzocht (De Vries 1992:135) en het onderzoek hiernaar dus minder presserend is. 

 Naast de grammaticale aspecten zijn ook de sociolinguïstische aspecten van het Indisch-

Nederlands, zoals de attitude van sprekers, interessant voor verder onderzoek. Van der Toorn (1957) merkt 

bijvoorbeeld op: “Het Indisch-Nederlands kan gezien worden als een vorm van taalvariatie waar men niét 

trots op is” (p. 220). Het Nederlands werd vroeger blijkbaar als meerderwaardig beschouwd en daarom is 

er bij de Indische Nederlander een “grote gevoeligheid, kwetsbaarheid, haast een angst niet voor vol te 

worden aangezien” (Van der Toorn 1957:220). Van der Toorn (1995) zegt dat het zelfs anno 1995 nog 

pijnlijk is voor Indische Nederlanders als er getwijfeld wordt aan de mate waarin zij Europees zijn, en het 

vragen naar de Indische taal voor hen daarom kwetsend is, tenminste, als het gaat om verschillen tussen 

‘hun’ Nederlands en het Standaardnederlands. Dit bemoeilijkt vermoedelijk ook het onderzoek naar het 

Indisch-Nederlands.  

De Vries (1992) geeft aan dat het voor hem niet meer dan logisch is dat de overheid dit Indisch-

Nederlands taalkundig onderzoek steunt: “Onderzoek naar het taalgebruik van artsen, Twentenaren, 

Turken en vrouwen wordt immers ook gesubsidieerd” (p. 136). Hij zegt dat Indische Nederlanders deel 

uitmaken van de Nederlandse samenleving, en dat zulk onderzoek ook cultuurhistorisch van belang is. “Het 

zou te betreuren zijn als het taalgebruik van een bevolkingsgroep die van zo veel betekenis is geweest voor 

de koloniale samenleving en bovendien een bijdrage heeft geleverd aan de opbouw van Nederland na de 

Tweede Wereldoorlog niet beschreven zou worden,” en: “Het kan nog net.” (p.136). Dan kan tevens “voor 

eens en altijd afgerekend worden met de denigrerende onderzoeksrapporten van vóór 1942” (p. 137).   

De Vries (1992) is bezorgd over de toekomst van het Indisch-Nederlands. Hij denkt echter niet dat 

het Indisch-Nederlands uiteindelijk zal verdwijnen, want: “Zolang de Indische Nederlanders zich bewust 

blijven van een eigen identiteit, trots blijven op de eigen etniciteit, en bovendien een specifiek taalgebruik 

onlosmakelijk verbonden achten met de eigen culturele etniciteit, zal de groepstaal zich kunnen 

handhaven” (p.135). Maar daarna uit hij het volgende: “Mijn bezorgdheid komt veeleer voort uit het gebrek 
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aan taalkundige belangstelling. Het is nodig dat het taalgebruik van de Indische Nederlanders grondig 

wordt bestudeerd, en zo gauw mogelijk, want anders zou het weleens te laat kunnen zijn” (p. 135).    

2.1 Vraagstelling 

Uit de literatuur is het duidelijk dat de beschrijving van het Indisch-Nederlands zowel vanuit 

sociolinguïstisch als vanuit grammaticaal oogpunt te wensen over laat. Deze scriptie heeft als doel deze 

lacune te vullen door diepgravend onderzoek naar het Indisch-Nederlands te doen. Het onderzoek richt zich 

op de kenmerken van de Indisch-Nederlandse gemeenschap (en dan voornamelijk de attitude tegenover het 

Indisch-Nederlands) en een vergelijking tussen grammaticale kenmerken van het Indisch-Nederlands van 

zowel oudere als jongere sprekers. Er zal gekeken worden naar woordenschat, morfologie en syntaxis. De 

hoofd- en deelvragen zijn als volgt: 

 

Hoofdvraag: Wat zijn de grammaticale en sociolinguïstische aspecten van het Indisch-Nederlands?  

Deelvragen:  

§ Wat zijn grammaticale kenmerken van het Indisch-Nederlands?  

§ Wat is de attitude van de sprekers tegenover het Indisch-Nederlands?    

 

Om deze vragen te beantwoorden wordt ten eerste literatuuronderzoek gedaan om kennis te verwerven over 

de geschiedenis van het Indisch-Nederlands, de grammaticale kenmerken van het Indisch-Nederlands, en 

taalattitude. Daarnaast wordt een kwalitatief onderzoek uitgevoerd om de eerste deelvraag beantwoorden, 

en een kwantitatief onderzoek om de tweede deelvraag te beantwoorden. In de methodesectie wordt de 

opzet hiervan verder besproken. 

2.2 Praktijkrelevantie 

Deze masterscriptie is van belang door de tijdsdruk die De Vries (1992) noemde: gegevens over de groep 

Indische Nederlanders moeten verzameld worden nu het nog kan. Daarnaast is op 17 april jongstleden de 

website ‘Vertrokken Nederlands – Emigrant Dutch’ opgezet door Nicoline van der Sijs. Het doel van de 

site is om contacten te leggen tussen (onder andere) geëmigreerde Nederlanders met onderzoekers, om in 

kaart te brengen hoe de Nederlandse taal(variaties) en cultuur zijn veranderd dan wel hetzelfde gebleven. 

Bijdragen kunnen opgestuurd worden naar Van der Sijs, waarna ze op de website geplaatst worden.1 Deze 

scriptie vormt wellicht een welkome toevoeging op deze website.  

 

 

 

                                                        
1 Zie: http://www.meertens.knaw.nl/vertrokken-nederlands    
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2. Theoretisch kader 

In dit hoofdstuk wordt antwoord gegeven op de deelvragen door middel van literatuuronderzoek. 

Voorafgaand hieraan wordt de definitie van de Indische Nederlander besproken en achtergrondinformatie 

over het Indisch-Nederlands gegeven. De twee deelvragen worden later aangevuld met kwalitatief en 

kwantitatief onderzoek: hierover is meer te lezen in de methode.  

2.1 Het Indisch-Nederlands             

2.1.1 Definitie van de Indische Nederlander 

Tussen 1945 en 1965 emigreerden ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog rond de 330.000 Europeanen 

van Indonesië naar Nederland (De Vries 2009). Ongeveer 200.000 van hen waren Indo-Europeanen: 

mensen van gemengd Indonesisch-Nederlandse afkomst. Over hen, en hun afstammelingen, gaat deze 

scriptie. Na de oorlog werd de term ‘Indo-Europeaan’ geleidelijk vervangen door ‘Indische Nederlander’. 

Onder deze term vallen echter zowel de voormalige Indo-Europeanen als alle personen uit Europa die in 

Indonesië zijn geboren, of er een ruime tijd hebben geleefd. Ook deze Nederlanders, de zogenoemde 

‘totoks’, vallen dus onder de Indische Nederlanders, net als alle nakomelingen (De Vries 2009:17). Dit 

wordt meegenomen in de discussie van deze scriptie.  

 

2.1.2 Definitie van het Indisch-Nederlands 

In 1602 werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) opgericht. Deze handelsonderneming had het 

alleenrecht op handel in Azië. Grote groepen Nederlanders vestigden zich in het huidige Indonesië, 

bijvoorbeeld vertegenwoordigers, soldaten en zeelieden van de VOC (Van Der Sijs 2013:389). Vanaf de 

19e eeuw kwamen er ook ambtenaren, werknemers en onderwijspersoneel (Nederlands Openluchtmuseum 

Arnhem z.d.), daarnaast kwamen rond de 20e eeuw meer Nederlandse vrouwen naar Indonesië (Groeneboer 

1993:143). De Europese bevolkingsgroep in Indonesië vernederlandste geleidelijk aan steeds meer (p. 143). 

 In de 17e eeuw waren de meest gebruikte talen in Indonesië het Portugees, Maleis en Nederlands 

(Groeneboer 1993:16). Het Nederlands en het Maleis beïnvloedden elkaar vanaf de VOC-tijd steeds meer: 

vanaf de 19e eeuw ontstonden creooltalen zoals het ‘Petjoh’ (uit te spreken als ‘Pu-tjò’, de klemtoon op de 

laatste lettergreep), met het Maleis als basis, en het ‘Javindo’ met Javaans als grammaticale basis. In beide 

creooltalen is de woordenschat grotendeels Nederlands, met daarbij leenwoorden uit de talen die in 

Indonesië gebruikt werden. Het Nederlands werd steeds vernieuwd door de nieuw uitgezonden 

Nederlanders (Van der Sijs 2013:390). Dit Nederlands ontwikkelde zich onder invloed van het Maleis tot 

het Indisch-Nederlands: “Een variëteit van het Nederlands waarin allerlei Maleise eigenaardigheden 

binnenslopen” (Groeneboer 1993:390, Van der Toorn, 1995:1).   

De Vries (1992) zegt dat de term ‘Indisch-Nederlands’ gebruikt wordt voor alle variëteiten van het 

Nederlands in Indonesië: “Bijna onmerkbaar gaan de tussenvormen, de ‘tussentalen’, in elkaar over.” 

(p.133). Het Indisch-Nederlands wordt gedefinieerd als het sociale dialect (sociolect) van Indische 

Nederlanders. De samenbindende factor is hierbij dus etnische afkomst. Het is voor te stellen als een 

glijdende schaal met bovenaan het Standaardnederlands, naar bijvoorbeeld enige spraak- of 
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woordafwijkingen, en onderaan een vrijwel onbegrijpelijk Nederlands (Groeneboer 1993:6). De eerste 

soort werd vooral door de bovenlaag van de Indische samenleving gesproken, bestaande uit Nederlandse 

‘trekkers’ (Nederlanders die in Indonesië woonden maar later terugkeerden naar Nederland)  en ‘blijvers’ 

(Nederlanders die zich definitief in Indonesië vestigden), en een deel van de Indo-Europeanen. De laatste 

soort spraken de Indo-Europeanen uit de lagere sociale klassen. De vormen van het Indisch-Nederlands die 

bovenaan de schaal stonden werden maatschappelijk aanvaard, in tegenstelling tot de vormen onderaan de 

schaal: bij deze vormen werden namelijk veelvoudig fouten gemaakt in grammatica, woorden en 

uitdrukkingen van het Standaardnederlands. Ook varianten als het Petjoh hoorden tot die onderste laag.  

De eerste sprekers van het Petjoh waren volgens Van den Berg (in Groeneboer 1993) de kinderen 

van VOC-dienaren en inheemse 2  vrouwen. De kinderen werden opgevoegd door Maleissprekende 

bedienden (Van den Berg, in Groeneboer 1993:91). Het Petjoh werd gesproken door veel Indo-Europese 

kinderen. Hun moedertaal was vaak het (Laag-)Maleis, en dat vermengden zij met elementen uit het 

Nederlands -meestal de vadertaal van de kinderen (Groeneboer 1993:143). Kenmerkend voor het Petjoh is 

de dominante Maleise grammaticale structuur, en het dominante Nederlandse lexicon (Groeneboer 

1993:144). Groeneboer (1993) vraagt zich daarom af of het Petjoh wel als vorm van Indisch-Nederlands 

kan worden gezien, of dat het eerder gaat om een vorm van ‘Indisch-Maleis’ (ook wel: ‘Indo-Maleis’), 

aangezien het Maleis dominant is bij zinsbouw, grammatica, woordkeus en uitspraak. Het woord ‘Petjoh’ 

komt overigens van ‘petjoek’, Maleis voor aalscholver (een kleine zwarte watervogel). Het was een 

scheldnaam voor de Indo-Europeanen: de kleur van hun huid werd ermee beledigd (Groeneboer 1993:144).  

 Van den Berg (in Groeneboer 1993:92) onderscheidt vier soorten Indisch-Nederlands. Twee daarvan 

werden voornamelijk door de Nederlanders gebruikt die woonden en werkten in Indonesië. Zij spraken 

bijvoorbeeld Nederlands doorspekt met Maleise woorden. Deze werden overigens vaak aangepast aan het 

Nederlandse taalsysteem (Groeneboer 1994:7). Een andere vorm van Indisch-Nederlands was Nederlands 

taalgebruik met ‘oude’ Nederlandse woorden, dat wil zeggen: met Nederlandse woorden en uitdrukkingen 

die in het moederland niet langer gangbaar waren of die juist in Indonesië een andere betekenis hadden 

gekregen. Er waren ook Nederlandse woorden en uitdrukkingen die een Indische betekenis hadden 

gekregen. ‘Klimaat schieten’ was bijvoorbeeld om in een luie stoel te relaxen, ‘naar boven gaan’ betekende 

de bergen ingaan. “Elke juist in Indië gekomen Nederlander paste zich min of meer aan dit Indische 

gebruik van het Nederlands aan”, stelt Groeneboer (1994:7).   

De twee andere soorten Indisch-Nederlands werden door de Indo-Europeanen gebruikt. Zij spraken 

ofwel het Petjoh, of een ‘bastaard-Nederlands’, met een van het Nederlands afwijkende zinsbouw, en 

woorden en gezegden die uit andere talen dan het Nederlands waren ontleend. De eerste twee soorten 

Indisch-Nederlands hebben zich in de zeventiende en achttiende eeuw ontwikkeld in Indonesië. 

Groeneboer (1993) stelt dat waarschijnlijk ook de derde vorm - het Petjoh - in deze eeuwen gebruikt werd 

(Groeneboer 1993:90).   

 Kalff (in Groeneboer 1993) opperde verder het bestaan van het ‘Soldaten- en matrozen-Maleis’. 

Deze taalvormen werden in de VOC-tijd gesproken door Europeanen in het leger en op de schepen, en 
                                                        
2 Opgemerkt moet worden dat het begrip ‘Inheems’ in deze scriptie gebruikt wordt voor de oorspronkelijke bewoners van 
Indonesië. Het wordt in geen geval gebruikt als ‘koloniale term’, dat wil zeggen om een bepaalde status te verbinden aan de 
bewoners. In de koloniale tijd werd ‘inheems’ vaak gezien als ‘primitief’; voor deze scriptie geldt dit dus nadrukkelijk niet. 
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zouden van grote invloed zijn geweest op het ontstaan van het Indisch-Nederlands. Dit is echter niet 

bewezen. Groeneboer (1993:91) geeft aan dat er daarvoor nader onderzoek nodig is naar het werkelijke 

gebruik van het Indisch-Nederlands in de zeventiende en achttiende eeuw.    

Verder was er nog het ‘Hollands-Maleis’, dat onder het Laag-Maleis viel en meestal door Europese 

Nederlanders werd gesproken (de ‘trekkers’, die in Nederland waren geboren). Zij zagen de noodzaak niet 

in van het goed beheersen van het Maleis, en waren al tevreden als zij zich konden redden. Onder het Laag-

Maleis vielen het zogenoemde ‘Kazerne-Maleis’, maar ook het ‘Toko-, marine- en waterstaat-Maleis’, en 

het ‘Oost-Javasche spoorwegbeamten en Bataviasche havenwerken-Maleis’ (Kjahi Goeroe, in Groeneboer 

1993:144). Zie voor een overzicht bijlage 3.  

De zinsbouw, uitspraak en accentlegging waren bij al deze Laag-Maleise varianten ontleend aan 

het Nederlands; ook werden er Nederlandse tussenwerpsels gebruikt om gemoedstoestanden uit te drukken 

(p. 144). Groeneboer (1993) denkt daarom dat het Hollands-Maleis de tegenhanger is van het Petjoh, omdat 

men bij het Hollands-Maleis in het Nederlands denkt, maar de gedachten vervolgens worden omgezet in 

het Maleis: “Men spreekt dan als het ware in een soort van in het Maleis vertaalde Nederlandse zinnen” 

(Bodenstedt, Nio Joe Lan, in Groeneboer 1993:147). Bij het Petjoh denkt men echter in het Maleis, waarbij 

gebruik wordt gemaakt van Nederlandse woorden om gedachten te verwoorden (p. 147).  

2.1.3 Bestrijding van het Indisch-Nederlands  

Het Petjoh (en het Laag-Maleis, waar het Petjoh op gebaseerd is) was volgens velen nadelig voor de 

ontwikkeling van het kind: het (Laag-)Maleis en Petjoh waren eenvoudig te leren en hadden daarom een 

‘verderfelijke invloed’ op de geestelijke ontwikkeling (Groeneboer 1993:149). Deze verbasterde vormen 

van het Nederlands moesten dus tegengegaan worden, en wel door Nederlands onderwijs. Er werden 

speciale schoolboekjes uitgebracht om het Indisch-Nederlands tegen te gaan. Volgens toenmalig leraar 

Engels in Batavia, Prick van Wely, bleef echter het probleem bestaan dat het Nederlands wel werd 

gesproken, maar niet ‘gevoeld’:  

 

“Het komt van de lippen, maar niet uit de ziel, omdat de aanschouwing ontbreekt van de realia, en de 
gedachtenwereld in het Nederlandsch vastgelegd een zoo geheel andere is dan die der tropen. De taal is 
voor de velen hier niet gansch het volk, want zij leven er niet in en ze leeft niet in hen buiten de school” 
(Prick van Wely, in Groeneboer 1993:149).  
 

De ‘Indische fouten’ lagen vooral in de uitspraak en intonatie, maar ook in de zinsbouw en het 

woordgebruik (p. 249). Er was daarom erg veel aandacht voor spreekonderwijs om de Indische uitspraak te 

corrigeren. Het wilde niet goed lukken: de nadruk lag te zeer op het verbeteren van alle fouten, waardoor 

kinderen hun gedachten haast niet meer onder woorden durfden te brengen (AVO, in: Groeneboer 

1993:249). Daarnaast was het voor de Indo-Europeanen moeilijk het Nederlands te leren omdat veel 

onderwijzers weinig kennis hadden van de inheemse talen. Dat was nodig om de ‘fouten’ te kunnen 

verhelpen, die immers voortkwamen uit de moedertaal. Veel Nederlandse onderwijzers spraken daarbij ook 

nog eens in dialect, wat extra belemmerend was bij het spreekonderwijs (p. 251). 

 Opvallend genoeg spraken Indische meisjes meestal een beter en verzorgder Nederlands dan de 

jongens, vooral op het gebied van uitspraak en intonatie (AVO, in: Groeneboer 1993:251). Groeneboer 
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(1993) denkt dat dit misschien de reden is dat alleen jongens onderdeel waren van de straatcultuur en –taal 

(p. 251).  

In de 19e eeuw kwam het besef dat er een ‘verindisching’ in de schoolboekjes moest komen: dat zou 

meer aansluiting bij de leefwereld geven. Meestal werden de verhaaltjes dan gesitueerd in een Europees-

Indische omgeving met inheems huispersoneel, tropische planten en dieren. Wel waren de hoofdpersonen 

Nederlands en deden ze bijvoorbeeld Nederlandse spelletjes. Soms stonden er Indische woorden in de tekst. 

Er mocht in ieder geval niet te veel nadruk op liggen: Indisch-Nederlands bleef taboe (Groeneboer 

1993:252). De meest verindischte leermiddelen waren volgens Groeneboer (1993) het ‘Indische 

Leesplankje’ van Hoogeveen (1920) en de bewerkte leesboekjes van Ligthart en Scheepstra: ‘Ot en Sien’, 

‘Pim en Mien’ (1911), en ‘Ver van huis’ (1920) (p. 252). Deze boekjes werden behandeld op de Europese 

Lagere School (ELS). Men vond het verder belangrijk eenvoudig te lezen Nederlandse literatuur 

beschikbaar te stellen, om het Indisch-Nederlands tegen te gaan. Daarom verspreidde bijvoorbeeld de groep 

Nederlands-Indië van het Algemeen Nederlands Verbond zogenoemde ‘Volksboekerijen’: kleine 

bibliotheken (p. 258).   

2.1.4 Het verloop van het Indisch-Nederlands 

Aan het einde van de 19e eeuw spraken de meeste Indo-Europese gezinnen (Laag-)Maleis of een inheemse 

taal (Javaans, Soendanees) met een mengvorm van het Nederlands, of een andere vorm van het Petjoh 

(Groeneboer 1993:292). Het proces van vernederlandsing aan het begin van de 20e eeuw zorgde er echter 

voor dat de meeste Europeanen Nederlandssprekend waren geworden. Het Nederlands werd steeds vaker 

de huiselijke omgangstaal: rond 1920 spraken de meeste welgestelde Indo-Europeanen het Nederlands 

thuis, wel met een Indische intonatie en uitspraak. Het gebruik van het Maleis nam af, en het Petjoh werd 

zelfs naar de lagere klassen verbannen (p. 292). Het Petjoh werd onderdeel van de straatcultuur. De jongens 

in deze straatcultuur moesten zich de taal eigen maken. Robinson (in Groeneboer 1993) zag het Petjoh dan 

ook als een ‘erecode’: “Een taal van ingewijden, waarin men vrij is om zichzelf te zijn (…), een sfeertaal 

van een groep met eigen sociaal-culturele kenmerken (…), met eigen insidersverdriet en met eigen 

vrijheden” (Robinson, in Groeneboer 1993:300).  

Voor die tijd was het Petjoh juist een algemene omgangstaal onder Indo-Europeanen en ook vaak 

de huiselijke omgangstaal. Het werd echter gezien als de ‘grote vijand’ voor de sociaaleconomische 

ontwikkeling van de Indo-Europese bevolkingsgroep (p. 293). Men was bang dat het beschaafde Hoog-

Nederlands door dit ‘brabbeltaaltje’ verdrongen zou worden. Het Indisch-Nederlands was daarnaast 

verbonden met een lage maatschappelijke positie bij Indo-Europeanen. Je positie verbeteren betekende dus 

het Petjoh afzweren (p. 293). Herhaaldelijk werd aan ouders gevraagd in huiselijke situaties het Nederlands 

te gebruiken. Het was dan ook de schuld van de moeders dat hun kinderen het Indisch-Nederlands spraken, 

omdat zij zelf het slechte voorbeeld gaven, en hun kinderen op lieten voeden door inheemse bedienden (p. 

293).    

Toch was er ook ander geluid te horen. De taalkundige Fokker pleitte er al in 1906 voor om anders 

aan te kijken tegen het Indisch-Nederlands. Hij stelde dat veel kinderen het Nederlands uiteindelijk toch 

goed leerden beheersen, dus zou het Maleis helemaal niet zo ‘verderfelijk’ zijn als werd gezegd 

(Groeneboer 1993:294). De strenge eisen die in Indonesië golden, werden in Nederland zelf immers ook 
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niet gesteld. Fokker is dan ook de eerste die ervoor pleitte het Indisch-Nederlands te behandelen als een 

dialect van het Nederlands (p. 294). Hij kreeg niet veel bijval. Prick van Wely (in Groeneboer 1993) stelde 

bijvoorbeeld dat het Indisch-Nederlands geen dialect kon zijn, want een dialect is een ‘directe steun’ voor 

het leren van het Nederlands, terwijl het Indisch-Nederlands dat juist tegenwerkte (Prick van Wely, in 

Groeneboer 1993:295). Rond 1940 was men het erover eens dat het Indisch-Nederlands toch niet was ‘uit 

te roeien’. Een onderwijzer schreef in De School (in Groeneboer 1993) bijvoorbeeld dat het daarom maar 

beter geaccepteerd kon worden:   

 

“Waarom geen Indisch-Nederlandsch geaccepteerd, dat toch in zijn levendigheid prachtig is om aan te 
horen. Hebt u wel eens geluisterd naar Uw jongens (…) in de pauze (…)? Wat een vaart en een kleur zit er 
in hun woorden. En in de school slaan wij alles dood met ons ‘hoog’ Nederlands. Waarom toch? We 
genieten toch ook van het Zuid-Afrikaans, hoewel dat ook van de oorspronkelijke taal afwijkt?” (De 
School, in Groeneboer, 1993:296).   
 

Hiermee was niet iedereen het eens. Medeonderwijzers merkten bijvoorbeeld op dat de meeste Indo-

Europeanen zelf niet gelukkig waren met hun Indisch-Nederlands, omdat ze bijvoorbeeld een lager 

economisch niveau konden bereiken (De School, in Groeneboer 1993:296).  

Binnen Indo-Europese kringen was er ook discussie over de attitude omtrent het Indisch-

Nederlands. De jurist Ploegman (in Groeneboer 1993) zag het Indisch-Nederlands bijvoorbeeld als 

bindmiddel van de Nederlands-Indische samenleving. Hij kreeg als repliek dat het Indisch-Nederlands niet 

de taal was van de Indo-Europeaan: het was gewoon slecht Nederlands, en deed afbreuk aan de band met 

Nederland (p. 296). Indo-Europeanen groeiden namelijk met twee talen op, en omdat ze geen van die talen 

goed verwierven, namen ze elementen over van beide, zei De Grave-Terwogt (in Groeneboer 1993). Hier 

werd weer op gereageerd dat de Indo-Europeaan zijn eigen taal had waarin hij zich kon uitdrukken, en dat 

acceptatie ervan juist in de tijden van oorlog kon zorgen voor versterkte banden tussen Nederland en de 

Indo-Europeaan (Meelhuysen, in Groeneboer 1993:296).  

 Het mocht niet baten: het Indisch-Nederlands zou geen letterkundige waarde krijgen. Het Petjoh 

was een spreektaal en dus haast niet op schrift gesteld; in de literatuur heeft het Indisch-Nederlands vooral 

aandacht gekregen door Tjalie Robinson, pseudoniem van Jan Boon (1911-1974), die onder andere in het 

Petjoh schreef.  

2.1.5 Het Indisch-Nederlands hedendaags 

Volgens Groeneboer (1993) is er nog steeds Nederlands te vinden in Indonesië (p. 8). Van der Sijs (2013) 

zegt echter dat het Indisch-Nederlands alleen nog in Nederland gehoord wordt, zij het beperkt: na de 

onafhankelijkheid van Indonesië in 1946 (in Nederland werd dit officieel in 1949) zijn de meeste Indisch-

Nederlandse sprekers naar Nederland vertrokken. Dankzij het taalcontact zijn er Nederlandse leenwoorden 

in de Indonesische taal (het Bahasa Indonesia) geslopen, en andersom. Daarnaast ontstonden neologismen: 

die waren van belang om Aziatische begrippen voor Nederlanders te kunnen benoemen (Van der Sijs 

2013:390). Van der Sijs zegt dat het talige koloniale verleden alleen nog een blijvende invloed heeft op de 

Indonesische woordenschat - met circa zevenduizend Nederlandse leenwoorden - en in kleine mate op de 

Indonesische grammatica (Van der Sijs 2003:66).  
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2.2 Wat zijn grammaticale kenmerken van het Indisch-Nederlands?   

In onderstaand genoemde aspecten kunnen variaties zitten in (de mate van) het voorkomen, aangezien 

onder het Indisch-Nederlands verschillende vormen vallen en niet elke spreker op dezelfde positie op de 

schaal zit. 

2.2.1 Woordenschat  

In de Indisch-Nederlandse woordenschat hebben veel Nederlandse woorden een andere betekenis gekregen 

(De Vries 2005:69):  

Stroop Zoete limonade 

Jongen Bediende 

Strootje Met de hand gedraaide sigaret 

Halsdoek Sjaal 

Klutsen Het schudden van speelkaarten 

Onderneming Plantage 

 

Daarnaast zijn veel Nederlandse woorden uit de koloniale tijd niet in het Standaardnederlands opgenomen. 

Voorbeelden (Van der Sijs 2005:70): 

Bultzak  Matras 

Hondenbruiloft Bruiloft tussen Indo-Europeanen uit de kampong 

Krontjong Muziek uit de Indo-Europese gemeenschap met inheemse/westerse elementen 

Leestrommel Trommel waar tijdschriften en boeken in een leeskring werden doorgegeven 

Lijfmeid  Inlandse vrouw die Nederlandse huisgenoten bediende 

Klimaat schieten  In een luie stoel relaxen 

Een muskietenvestje  
aantrekken  

Veel alcohol drinken om geen last te hebben van muskieten 

 

2.2.1.1 Indisch-Nederlands in het Standaardnederlands 

In het Indisch-Nederlands zitten veel Maleise en Javaanse zelfstandige naamwoorden: de meeste benoemen 

onbekende Oosterse zaken (De Vries, in Van der Sijs 2005:70; Van der Toorn, 1957). Sommige van deze 

woorden zijn nu onderdeel van het Standaardnederlands. Van der Toorn (1957:7) noemt bijvoorbeeld:  

§ Bakkeleien 

§ Piekeren 

§ Gladakker (ook wel: gladjakker. Betekenis: uitgekookt, gewiekst persoon; onbetrouwbaar sujet. 

Een scheldwoord opgetekend in 1860, afgeleid van het Maleise gladag, een verkorting van djaran 

gladag, in die tijd een lastpaard waarmee pakketten en bedienden werden vervoerd (De Coster 

2007)) 

§ Rotting (ook wel: rotan [spaans riet]. Van het Maleise rotan met het vormend achtervoegsel –an, 

van raut [bijsnijden, glad snijden]: rotan wordt van stekels en dergelijke ontdaan en glad geschild, 

alvorens verharding kan beginnen (Van Veen en Van der Sijs 1997)).  
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Een deel van deze zelfstandige naamwoorden heeft geen Nederlands equivalent, zoals: 

Mihoen 

Taugé 

Saté 

Ketjap 

Kroepoek 

Gado gado 

 

Andere zelfstandige naamwoorden zijn voor Nederlanders wellicht onbekender: 

Pisang Banaan 

Warong Klein eetstalletje 

Wadjan Wokpan 

Pasar Winkel 

Tjitjak Muurhagedis 

Kampong Dorp, onderdeel van de stad 

Doerian Lekkere maar stinkende vrucht 

Klapper Kokosnoot 

(De Vries, in Van der Sijs 2005:69) 

Opvallend is dat de meeste woorden uit de eetcultuur komen. 

2.2.1.2 Uitroepen en stopwoorden 

Veel woorden worden vooral gebruikt als zelfstandige zinnen met een eigen intonatie, als bijvoorbeeld 

uitingen van verbazing of ontzetting (De Vries, in Van der Sijs 2005:71). 

• Verbazing: ‘Adoe!’, ‘Lò!’   

• Aansporing: Ajo! 

• Medelijden: ‘Kassian..’ (‘Zielig..’) 

• Gelaten afsluiting: ‘Soeda, al’ (‘Soeda’ betekent ‘klaar’ en wordt gebruikt naast de vertaling: ‘Al’ 

(Van der Sijs 2005:70; Van der Toorn 1957:8) 

Van der Toorn (1957) voegt de volgende aspecten toe:  

1. Het bijwoord ‘toch’: 

§ ‘Hoe toch, mevrouw, maakt u dit gebak?’ 

§ ‘Zo zielig toch’ (p. 8) 

 2. Het bijwoord: ‘al’:  

§ ‘Wil je meer suiker in je thee? Nee, al, al.’ (p. 8) 

3. Stopwoorden:  

§ ‘Weet je’,  

§ ‘Zeg’,  

§ ‘Dan’,  

§ ‘Ai’ (Keuls 2007:25) 
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§ ‘Ach’ (Keuls 2007:25) 

In Keuls (2007) zijn deze uitroepen en stopwoorden veel te lezen: 

§ ‘Soeda, jij maak ook alles kapot (…)’ (p. 23) 

§ ‘Lò..(…) wanneer moet ik dan vragen’ (…) ‘Ach, te lastig al (…). Ai dan, laten wij maar opstaan 

ja…’ (p. 23). 

§ ‘Ik zeg: Ai dan, dokter, hoe dan deze? (…)’ (p. 25) 

 

Van der Toorn (1957) geeft aan dat deze uitroepen en stopwoorden vaker voorkomen als Indische 

Nederlanders onder elkaar zijn (p. 9).  

2.2.2 Morfologie 

In het Indisch-Nederlands kunnen veel zelfstandige naamwoorden eenvoudig veranderen van woordklasse. 

Veel naamwoorden kunnen bijvoorbeeld in werkwoorden veranderen:  

Zelfstandig 

naamwoord 

Betekenis Werkwoord Betekenis 

Sobat Kameraad, gezel Soebatten Vleien 

Toetoep Deksel Toetoepen Afsluiten 

Tjat Verf Tjatten Verven 

(De Vries, in Van der Sijs 2005:70) 

 

De Indisch-Nederlandse woorden hebben zich aan de Nederlandse regels voor vervoeging en verbuiging 

aangepast (p. 70). Zelfstandige naamwoorden kunnen bijvoorbeeld ook in het meervoud gebruikt worden 

(‘pisangs’ - bananen) (Groeneboer 1993:51). In het Maleis is het achtervoegsel +s niet gebruikelijk: 

meervoud wordt aangegeven door duplicatie (KNIL 1945:1). Bij zelfstandige naamwoorden bijvoorbeeld: 

anak (kind), anak-anak (allerlei kinderen). Soms krijgt een zelfstandig woord bij verdubbeling een nieuwe 

betekenis, die echter gelijkenis vertoont met het enkelvoud: mata (oog), mata-mata (spion), langit (hemel), 

langit-langit (gehemelte) (KNIL 1945:3). 

 

Als Indisch-Nederlandse werkwoorden in het meervoud worden vervoegd, gaat dit ook met het 

Nederlandse systeem voor meervoud: 

Werkwoord Betekenis 

Bongkarren Opruimen 

Mandiën Wassen met scheppen water uit een waterbak 

Njengen Pruilen 

Pidjitten Masseren 

Tawarren Afdingen 

Oeroessen Regelen 

Gesaringd Door een doek gezeefd 

(De Vries, in Van der Sijs 2005:70; Van der Toorn 1957:11) 
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In het Maleis is duplicatie ook gebruikelijk om meervoud aan te geven bij werkwoorden, bijvoorbeeld: 

mentjari (zoeken), mentjari-tjari (al maar doorzoeken) (KNIL 1945:3).  

 

Groeneboer (1993) geeft tevens aan dat er samenstellingen van Maleise en Nederlandse woorden 

voorkomen (p. 51):    

Dokter-djawa Inheemse arts 

Mandiekamer Badkamer 

 

Deze vormen werden volgens Groeneboer (1993) gesproken door de ‘trekkers’: Nederlanders die in 

Indonesië woonden maar later terugkeerden naar Nederland. Hun taalgebruik was bij terugkomst vaak 

keuriger en zorgvuldiger dan in Nederland zelf gebruikelijk was (Groeneboer 1993:151). Daarnaast 

spraken ze beschaafder dan voorheen door het verdwijnen van dialect-invloeden (Van Ginneken en 

Endepols, in Groeneboer 1993:151). Wel zat in hun woordenschat dus een aantal Maleise woorden die 

Indische begrippen aanduidden of begrippen waaraan een “speciale Indische gevoelswaarde verbonden 

was” (Van Ginneken, in Groeneboer 1993:151).  

2.2.2.1 Zinsmelodie  

De zinsmelodie van bevestigende en vragende zinnen die niet met de vraagwoorden ‘wat’ of ‘hoe’ 

beginnen, tonen grote overeenkomst: beide eindigen op een hogere toon. In het Standaardnederlands doet 

men dit alleen bij vraagzinnen (De Vries, in Van der Sijs 2003:71). De vragende zin heeft daarnaast geen 

omkering van onderwerp en verbogen werkwoord: 

§ ‘Ik heb altijd gelijk, ja?’ (in plaats van: ‘Heb ik altijd gelijk?’) 

In het Indisch-Nederlands wordt een vragende zin van een bevestigende onderscheiden door de toevoeging 

van het vraagwoordje ‘ja’. In Keuls (2007) is dit bijvoorbeeld in de conversatie: 

§ (…). ‘Ja, maar als zij komt, niet op vrijdag dan ja…’ ‘Probeer eerst even mijn pajong open te 

maken ja, straks regent het (…)’ ‘En niet op woensdag ja, (...) ‘En ook niet op donderdag ja Bel 

(…)’ (p. 23). 

Zonder het afsluitende ‘ja’ stijgt de toon op het einde sterker dan in het Standaardnederlands en wordt het 

woord langer aangehouden. Voorbeeld: 

• ‘Jij komt straks nog thúís?’ (De Vries, in Van der Sijs 2003:71) 

2.2.2.2 Klemtoon 

Vergeleken met het Standaardnederlands wordt het Indisch-Nederlands gekenmerkt door het leggen van 

niet-gebruikelijke klemtonen. Het verschil in sterkte en toonhoogte van klemtoon tussen delen van een 

woord is in het Indisch-Nederlands namelijk minder groot dan in het Standaardnederlands, en soms zelfs 

afwezig, bijvoorbeeld bij ‘póstkantóór’ en ‘ámbtenáár’ (De Vries, in Van der Sijs 2003:72). De klemtoon 

wordt ook dikwijls gebruikt voor intonatie: om op bepaalde woorden in een zin nadruk te kunnen leggen. 

Dat is bijvoorbeeld te lezen in het volgende stukje: 
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§ ‘Dat is een placemat’ (…). ‘Een pláce-mát…??? (…), wat ís dát, een place-mat, waarvoor heb je 

nodig een place-mat…?’ (…) ‘Ach wat een onzin…’, (…) ‘je bord hou je gewoon in je hand, 

wáárvóór op een place-mat… wát een wérk…’ (Keuls 2007:15) 

Of in:  

§ ‘Wat is dát voor een ziekenhuis ja’ (Keuls 2007:26). 

§ ‘Dat was nog een dókter.. maar die dokters hier…’ (p. 39) 

§ ‘Néé, stúúr haar weg…’ (p. 41) 

§ ‘Waarom hangt u niet op hier, uw diploma, (…) dan wéét je tenminste …’ (p. 43) 

 

In het Maleis is de klemtoon meestal zeer zwak. Rond 1945 waren taalkundigen het er niet over eens op 

welke lettergreep het accent lag: volgens KNIL (1945) is het meestal op de een na laatste lettergreep 

anderen geven aan dat de klemtoon op de laatste lettergreep valt (KNIL 1945:6). De afwezigheid van 

klemtonen in het Indisch-Nederlands kan daarom gebaseerd zijn op het Maleis, maar het gebruiken van 

klemtonen voor intonatie lijkt minder aan het Maleis te verbinden. 

2.2.2.3 Voornaamwoorden 

Zwakke voornaamwoorden zoals ‘d’r’ en ‘me’ komen niet vaak voor. Indische Nederlanders gebruiken in 

plaats daarvan de zware vormen zoals ‘mij’, ‘jouw’ of ‘haar’ (Van der Toorn 1957:8) Hij geeft als 

voorbeelden: 

§ ‘Heb jij jouw was al van de lijn gehaald?’,  

§ ‘Jij kan nooit weten’,  

§ ‘Waar moet jij jouw jas hier laten’ (p. 8) 

En in Keuls (2007) is dit te lezen in bijvoorbeeld:  

§ ‘En ik al zenuwachtig, ik heb mijn bril niet bij mij’. (p. 26) 

§ ‘Je gaat toch niet nóu gado gado maken, want wij gaan eerst uit ja..’ (p. 22) 

§ ‘Ik herinner mij nog een jonge dokter (…)’ (p. 40) 

Dit fenomeen zou verklaard kunnen worden doordat Indische Nederlanders dankzij het Nederlandse 

taalonderwijs het Nederlands hebben aangeleerd zoals uit de grammaticaboeken: hypercorrect, en niet 

gangbaar in het dagelijkse taalgebruik (Groeneboer 1993:212, 299).   

2.2.3 Syntaxis 

In de grammatica wijkt het Indisch-Nederlands niet sterk af van het Standaardnederlands. De Vries (2005) 

zegt dat het Indisch-Nederlands dan ook een variëteit van het Nederlands is, en dat ‘ontsporingen’ die men 

in de literatuur kan lezen gezien kunnen worden als een fase tot het verwerven van een tweede taal (Van 

der Sijs 2005:73). Van der Toorn (1957) zegt echter dat in de grammatica van het Indisch-Nederlands juist 

de grootste afwijkingen ten opzichte van het Standaardnederlands zijn te vinden (p. 8). Prick van Wely (in 

Van der Toorn 1957) dacht dat dit door de invloed van het Maleis zou komen: in het Nederlands bestaan 

veel linguïstische categorieën die in het Maleis niet voorkomen (p. 8). In het Maleis wordt namelijk geen 

gebruik gemaakt van vervoeging, verbuiging, geslacht, getal, lidwoorden en koppelwoorden (KNIL 

1945:1). In plaats daarvan worden stamwoorden gebruikt. Deze worden aangevuld met pre- en/of suffixen, 
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of krijgen soms door verdubbeling of samenstelling met andere woorden een andere betekenis (KNIL 

1945:1). Een voorbeeld is: mata (oog), mata-mata (spion) (p. 7). 

 

Van der Toorn (1957) noemt als algemeen verschijnsel dat in het Indisch-Nederlands andere zinsvolgordes 

voorkomen dan in het Standaardnederlands gebruikelijk is: 

§  ‘Ik moet schamen altijd voor hem’ (p. 8) 

2.2.3.1 Naamwoorden 

Zelfstandige naamwoorden hebben in het Indisch-Nederlands soms een ander woordgeslacht, bijvoorbeeld: 

§ ‘De varken’ 

§ ‘De kantor’  (De Vries, in Van der Sijs 2005:73) 

Dat klinkt ook door in verbuigingen van bijvoeglijke naamwoorden, bijvoorbeeld:  

§ ‘Een mooie boek’    (De Vries 2005:73) 

In Van der Toorn (1957) staat: 

§ ‘Een grote huis’ 

§ ‘Die beroerrde artikel’ (p. 8) 

Dit zou wellicht verklaard kunnen worden door het ontbreken van lidwoorden en geslacht in het Maleis 

(KNIL 1945:01).   

 

In het Indisch-Nederlands wordt daarnaast vaak gebruik gemaakt van vooropplaatsing van het zelfstandig 

naamwoord, gevolgd door een pauze en met een herhalend voornaamwoord afgesloten:  

§ ‘Mijn sus, hij so pienter’.  

Een duidelijk voorbeeld is te lezen in Keuls (2007):  

§ ‘Die dokter hij belt. (…) Ik zeg: Ai dan, dokter, hoe dan deze? U ziet mijn man hij wordt al 

zenuwachtig. En dan die dokter hij draait ander nummer ziekenhuis Bronovo.’ (p. 25). 

2.2.3.2 Voornaamwoorden 

Het voornaamwoord ‘het’ zou vaak worden weggelaten:  

§ ‘Trek jou niet aan, seg.’   

Dit is duidelijk te lezen in de volgende gedeeltes uit Keuls (2007):  

§ ‘Ik heb wel aandelen ja, (…) ik kan niet eens verkopen (…) Ik heb alleen nog mijn markiesring ja, 

(…) iedereen vindt mooi, maar niemand wil kopen.’ (p. 35). 

§ ‘Geef toch niet of zij woont ver, zij komt aan huis (…) (p. 22). 

§ ‘Ach ik vind jammer…’ (p. 22). 

Van der Toorn (1957) noemt ook: 

§  ‘Trek jou toch niet aan, seg’,  

§ ‘Overal is niet zo mooi als hier’  

§ ‘Wat kan schelen, seg.’  

Deze weglating geldt ook voor het voornaamwoord ‘er’:  

§ ‘Een jongen loopt op straat’ (in plaats van: ‘Er loopt een jongen op straat’),  
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§ ‘Ach, wat wil je aan doen’,  

§ ‘Ik heb niet voor over’. (De Vries, in Van der Sijs 2005:73),  

§ ‘Misschien koop ik wel twéé’ (Keuls 2007:16). 

Van der Toorn (1957) noemt ook de voorbeelden: 

§ ‘Wat wil je aan doen’.  

§ ‘Ik heb niet voor over zo lang in de rij te staan.’ (p. 8) 

Volgens De Vries (2005) worden ten slotte voornaamwoorden die naar vrouwen verwijzen vervangen door 

de mannelijke variant:  

§ ‘Mijn sus, hij so pienter, want sijn rappor so mooi.’ (p. 73). 

Dit kan wellicht weer verklaard worden door het feit dat het Maleis geen grammaticaal geslacht gebruikt 

(KNIL 1945:1). 

2.2.3.3 Werkwoorden 

Daarnaast noemt De Vries (in Van der Sijs 2005) het overbodige gebruik van het deelwoord ‘geworden’ in 

lijdende zinnen.  

§ ‘Ik ben geslagen geworden’ (p. 73); 

§  ‘Hij is aangehouden geworden’ (Van der Toorn 1957:8). 

Bij inversie zou volgens Van der Toorn (1957) tevens de hele zin ‘ontsporen’: 

§ ‘Maar hoe hij ook riep, kwam poes niet.’ 

§ ‘Al is het hout niet droog, kan het toch goed branden.’ (p. 9) 

Ook zouden vaste uitdrukkingen verhaspeld of gecontamineerd worden: 

§ ‘Ach, swijg dan toch uw mond over Constance’ (Van der Toorn 1957:9). 

 

Tevens zou de vervoeging van het werkwoord geregeld afwijken van de regels in het Standaardnederlands. 

De verleden tijd wordt bijvoorbeeld door de voltooid tegenwoordige tijd of door de tegenwoordige tijd 

vervangen: 

• ‘Gisteren hebben wij die jongen nog gezien toen wij naar school gaan’  

• ‘Gisteren zien wij die jongen nog toen wij naar school gaan’ 

In plaats van: ‘Gisteren zagen wij die jongen nog toen we naar school gingen’, of ‘gisteren hebben wij die 

jongen nog gezien toen wij naar school gingen’ (Van der Toorn 1957:8). 

 

Het wederkerende werkwoord zou daarnaast vaak gebruikt worden zonder wederkerend voornaamwoord 

(De Vries, in Van der Sijs 2005: 73). Dit zegt ook Van der Toorn (1957:8):  

§ ‘Zij vergissen vaak’.  

§ ‘Ik moet schamen altijd voor hem’  

Daarnaast zou het koppelwerkwoord soms worden weggelaten:  

§ ‘Die jongen pienter, seg’,  

In Keuls (2007) is dit te lezen in: 

§ ‘Oom Karel bijna dood, ja’. (p. 24) 

§ ‘Adoe-seg pijn hij heeft nooit eerder gehad, maar een steek in je borst altijd je hart.’ (p. 24) 
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§ ‘En daar staat zo’n automaat met bekertjes en ik al zenuwachtig (…)’. (p. 26) 

2.2.3.4 Onderwerp 

Van der Toorn (1957) noemt ten slotte een omkering van het onderwerp: 

§ ‘Straks hij gaat naar de pasar’, vooral in vragende zinnen zoals: ‘Jij lust geen doerian?’.   

In Keuls (2007) is dit bijvoorbeeld te lezen in:  

§ ‘Als ik kom de volgende dag, hij ligt in een zaal met zes bedden (...)’ (p. 26). 

2.2.3.5 Petjoh 

Zoals Groeneboer (1993) al aangaf is het Petjoh waarschijnlijk als mengtaal te beschouwen en niet als 

variëteit van het Nederlands, of als Indisch-Nederlands. De grammatica van het Petjoh is namelijk 

gebaseerd op het Maleis. De woordenschat is dan weer wel ontleend aan het Nederlands, maar de uitspraak 

is ook Maleis. Daarom zal niet verder worden ingegaan op het Petjoh, omdat dit niet valt onder het Indisch-

Nederlands zoals bestudeerd in deze scriptie.  
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2.3 Wat is de attitude van de sprekers tegenover het Indisch-Nederlands?   

2.3.1 Taalattitude  

Een attitude is een zelfstandige, min of meer stabiele factor, die ons handelen stuurt (Boves en Gerritsen 

1995:281). Attitudes worden onderzocht om gedrag te verklaren en voorspellen (p. 283). Taalattitude is 

volgens Groeneboer (1993): “De manier waarop verschillende bevolkingsgroepen tegen hun eigen taal en 

tegen die van andere groepen aankijken” (p. 14). De taalattitude wordt bepaald door de taalpolitiek en een 

combinatie van politieke, sociaaleconomische en sociaalpsychologische factoren (p. 14). In de 

sociolinguïstiek wordt taal bestudeerd als een vorm van sociaal gedrag (Boves en Gerritsen 1995:17). 

Taal(gebruik) wordt bekeken in de context van cultuur en maatschappij. Men kan een bepaalde 

taal(variatie) bijvoorbeeld gebruiken om de eigen identiteit te vormen, en zichzelf te onderscheiden.   

2.3.2 Taal als groepssymbool 

Een groep is een verzameling individuen die zich tot dezelfde categorie vinden behoren. Er is een 

samenhang tussen de leden van een groep: ze hechten emotionele waarde aan het lidmaatschap en hebben 

bijvoorbeeld dezelfde mening over de waarde van de groep (Tajfel 1974:69). De leden van de groep 

ervaren veiligheid en geborgenheid dankzij de groep.  

Taal kan gebruikt worden als groepssymbool en als markeerder van het lidmaatschap van een 

groep (Boves en Gerritsen 1995:27). Taal speelt dus mee in het proces van sociale categorisatie (p. 27). 

Taal kan ook als indicator dienen om te kunnen zien tot welke groep iemand behoort. Volgens Boves en 

Gerritsen (1995) wil een groep via taal, vocabulaire en accent zich op een positieve manier onderscheiden 

van andere groepen (p. 27). “Vaak zien we dat het streven naar de sociale emancipatie van een groep in de 

maatschappij samengaat met een herwaardering van de eigen taal” (p. 27).  

Ook binnen een sociale groep is er taalvariatie: men spreekt niet in elke situatie op dezelfde 

manier. Meestal wordt een onderscheid gemaakt tussen formele situaties, solidariteitssituaties (zoals 

gesprekken met vrienden) en familiesituaties (Boves en Gerritsen 1995:179). Een dialect wordt meestal in 

de familiesituatie het meest gesproken, daarna in de solidariteitssituatie, en het minst in de formele situatie. 

Opgemerkt moet worden dat variëteiten ook kunnen afwisselen binnen een gesprek of zelfs binnen een zin. 

Dit wordt ook wel codewisseling genoemd, en is afhankelijk van context en gesprekssituatie (p. 179).    

2.3.3 Het Nederlands als ideaal 

De Indonesische sociolinguïste Suprapto (in Groeneboer 1993) heeft de taalsituatie in de twintigste eeuw in 

Indonesië geschetst op basis van taalattitude van de Inheemsen (p. 7). Volgens Suprapto was de situatie een 

‘drievoudig ingebedde diglossie’. Volgens Ferguson (in Meyers-Scotton 2006) is er sprake van diglossie 

als in een gemeenschap sprake is van een hoge (H) en een lage (L) taal die in specifieke domeinen gebruikt 

worden. Deze domeinen kunnen op basis zijn van sociale situaties: de L-taal wordt bijvoorbeeld bij familie 

en vrienden gesproken, terwijl de H-taal in meer officiële situaties voorkomt zoals in het onderwijs en op 

het werk. Hieronder volgt de situatieschets van Suprapto (in Groeneboer 1993:8): 
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Zoals te zien was het Nederlands de taal met het hoogste prestige. Daaropvolgend kwamen de formele 

streektalen; het Hoog-Javaans is daar een voorbeeld van (Groeneboer 1993:8). Het formele Maleis was een 

middentaal en werd bijvoorbeeld gebruikt in het onderwijs. De streektalen die dagelijks gebruikt werden en 

het Pasar-Maleis zijn niet gecodificeerd, en genieten volgens Groeneboer daardoor het laagste prestige 

(p.8).  

 Het Maleis en Indisch-Nederlands werden over het algemeen dus negatiever beoordeeld dan het 

Nederlands, zelfs door Indo-Europeanen zelf. Het ideaal was om het Standaardnederlands goed te leren 

beheersen; Inheemsen en Chinezen uit hogere sociale milieus deelden deze mening (Groeneboer 1993:8). 

Met het Nederlands kon men op werkgebied hogerop komen, het diende als middel tot zelfverdediging op 

economisch of juridisch gebied, en er kon toegang mee verkregen worden tot de Westerse beschaving. 

Daarnaast kon er sociaal aanzien mee bereikt worden: het was een prestigefactor, stelt Groeneboer (1993), 

om gelijkstelling met de Europeanen te verkrijgen (p. 8). Ten slotte werd het Nederlands gezien als middel 

om verschillen tussen bevolkingsgroepen te overbruggen, om meer onderling begrip te bewerkstelligen. 

Het moest de band tussen Nederland en Indonesië versterken. Groeneboer (1993) zegt zelfs dat het 

Nederlands als het Latijn van Indonesië werd gezien (Groeneboer 1993:8).   

Het proces van vernederlandsing in de twintigste eeuw in Indonesië lijkt ervoor gezorgd te hebben 

dat het gebruik van het Indisch-Nederlands steeds minder prestige kreeg, omdat het meer naar de lagere 

klassen verplaatste. De attitude omtrent het Indisch-Nederlands werd daarmee ook steeds negatiever. 

Schrijvers zoals Tjalie Robinson hadden echter een andere instelling: trots zijn op eigen taal en cultuur, en 

het Indisch-Nederlands als onderdeel van de eigen identiteit. 

 

 

 
 
 
 
 

Nederlands    Hoog (1) 

Streektaal (formeel)   Hoog (2) 

 

Maleis (formeel)    Midden (1) 

Indisch-Nederlands   Midden (2) 

 

Streektaal    Laag (1) 

Pasar-Maleis    Laag (2) 

 
In: Groeneboer (1993:8) 
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2.4 Toelichting hoofd- en deelvragen        

Uit 2.1.4 werd duidelijk dat het nodig is om nu onderzoek te doen naar het Indisch-Nederlands: de meeste 

sprekers zijn na de onafhankelijkheid van Indonesië vertrokken naar Nederland, en zijn inmiddels al op 

leeftijd of zelfs overleden. Het Indisch-Nederlands lijkt daarom steeds meer te verdwijnen.  

In 2.2 werden grammaticale kenmerken besproken van het Indisch-Nederlands. Het is nog niet 

duidelijk in hoeverre deze kenmerken in het hedendaagse Indisch-Nederlands voorkomen. Zijn sprekers 

bijvoorbeeld meer Nederlands gaan gebruiken naarmate zij langer in Nederland woonden, of werden ze 

juist steeds trotser op hun Indische identiteit waardoor een tegenbeweging ontstond: hoe meer Indisch-

Nederlands, hoe beter? En hoe zit het met de jongere generaties: spreken die ook Indisch-Nederlands, 

kennen zij begrippen, of houden zij zich niet of minder bezig met het Indisch-Nederlands?  

In 2.3 werd ingegaan op taalattitude. Volgens Groeneboer (1993) is dat de manier waarop 

bevolkingsgroepen tegen hun eigen taal en de taal van andere groepen aankijken. De attitude hangt samen 

met identiteit: een bepaalde taalvariatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor identiteitsvorming. Daarom 

is het interessant te bekijken of identiteit en attitude samenhangen bij Indische Nederlanders.  

 Daarnaast werd in 2.1.2 besproken dat het Indisch-Nederlands door de Nederlandse overheid in de 

koloniale tijd actief werd bestreden. Op scholen werd het Nederlands de voer- en instructietaal en er was 

veel aandacht voor Nederlands taalonderwijs. Dit alles was om de ‘Indische fouten’ uit te bannen, die 

sprekers van het Indisch-Nederlands maakten. Het ideaal was destijds om het Standaardnederlands goed te 

beheersen: het Nederlands was bijvoorbeeld een manier om hogerop de sociale ladder te komen. Daarom 

bestond er een negatieve houding tegenover andere talen of Nederlandse taalvariaties zoals het Indisch-

Nederlands. Dat bleek ook uit de bevindingen van Suprapto (in Groeneboer 1993): het Nederlands in de 

twintigste eeuw in Indonesië de taal met het hoogste prestige, het Indisch-Nederlands behoorde tot de 

middentaal. Deze negatieve houding zou ervoor gezorgd kunnen hebben dat er hedendaags nog steeds een 

negatieve attitude bestaat omtrent het Indisch-Nederlands, en dat zelfs Indische Nederlanders negatief staan 

tegenover hun eigen taalvariatie. De attitude die Indische Nederlanders hebben tegenover het Indisch-

Nederlands zal daarom in deze scriptie worden bevraagd.  

Tenslotte bleek dat een taalvariatie, zelfs binnen een groep, niet altijd wordt gesproken in elke 

situatie. Men maakt een onderscheid in persoon en situatie. In familiesituatie lijkt de variatie het meest naar 

voren te komen, daarna in de solidariteitssituatie en als minste in de formele situatie. Daarom wordt ook de 

taalsituatie meegenomen in het onderzoek.  

De hoofdvraag van dit onderzoek is nogmaals: ‘Wat zijn de grammaticale en sociolinguïstische 

aspecten van het Indisch-Nederlands?’ Daarbij zijn de deelvragen: ‘Wat zijn grammaticale kenmerken van 

het Indisch-Nederlands?’, en: ‘Wat is de attitude van de sprekers tegenover het Indisch-Nederlands?’ Deze 

vragen worden onderzocht middels een kwalitatief en kwantitatief onderzoek. Deze zullen ingaan op 

hedendaagse grammaticale kenmerken van het Indisch-Nederlands en de huidige attitude die Indische 

Nederlanders hebben rondom het Indisch-Nederlands. Daarbij wordt ook identiteit en taalsituatie bevraagd. 

In het volgende hoofdstuk wordt de opzet verder uitgelegd. 
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3. Methode   

3.1 Instrumenten               

Om de grammaticale aspecten van het Indisch-Nederlands te onderzoeken wordt een kwalitatief onderzoek 

uitgevoerd: er zal een interview gehouden worden met een spreker van het Indisch-Nederlands. Daarnaast 

worden enkele spraakopnames gemaakt van diezelfde spreker in spontane setting, en als deze spreker in 

gesprek is met een andere Indisch-Nederlandse spreker. Het interview (of formal style = FS) is één van de 

stijlen om sociolinguïstisch onderzoek te doen, en een stijl waarbij de spreker weinig op zijn eigen spraak 

let (Boves en Gerritsen 1995:184). De andere stijl waarbij dat aan de orde is, is bij spontaan spreken (of 

casual style = CS). Deze stijl komt voor bij de spontane spraakopnames. Om de sociolinguïstische kant van 

het Indisch-Nederlands te onderzoeken wordt een kwantitatief onderzoek opgesteld, namelijk een 

vragenlijst. Met vragenlijsten kan in korte tijd veel informatie verzameld worden (Boves en Gerritsen 

1995:184). De interviewvragen zijn te vinden in hoofdstuk 5 (Resultaten) en de vragenlijst is te zien in 

bijlage 1.  

3.1.1 Variabelen 

De variabelen in het kwantitatieve onderzoek zijn als volgt: de afhankelijke variabele is de mate van het 

spreken van het Indisch-Nederlands en de onafhankelijke variabele is leeftijd. De onafhankelijke variabelen 

woonplaats, hoogst genoten opleiding, aantal jaren dat de respondent in Nederland woont en aantal jaren 

Nederlands onderwijs zijn ook bevraagd, maar in verband met de lengte van deze scriptie is besloten deze 

variabelen niet te gebruiken.  

3.2 Procedure           

3.2.1 Het diepte-interview 

De gestelde vragen in het interview gaan in op ervaringen van vroeger, bijvoorbeeld: ‘Wat voor feesten 

vierde u vroeger?’, ‘Wat waren uw hobby’s? Zijn dat dezelfde hobby’s als u nu heeft?’ en ‘Wanneer bent u 

naar Nederland gekomen?’. De ideale situatie om taalvariatie te bestuderen is namelijk dat een participant 

een taalvorm spontaan spreekt, zonder op zijn spreekstijl te letten (Boves en Gerritsen 1995:152). De keuze 

voor een geschikt onderwerp is daarom van belang: de aandacht ligt dan bij het vertelde verhaal en niet bij 

de eigen spreekstijl. Het onderwerp moet iets zijn waar de spreker mee verbonden is; emotie kan er 

daarnaast voor zorgen dat de taalvariatie des te duidelijker naar voren komt (Boves en Gerritsen 1995:152).  

Uit 2.3.2 bleek daarnaast dat een taalvariant het meest aanwezig is in familie- en 

solidariteitssituaties, en het minst in formele situaties (Boves en Gerritsen 1995:179). Daarom is het 

interview in informele stijl gehouden, zodat het Indisch-Nederlands waarschijnlijk het sterkst naar voren 

zal komen en de participant niet de focus legt op het eigen taalgebruik. Is dat wel het geval, dan bestaat ook 

het risico op de observers paradox (Labov, in Boves en Gerritsen 1995), die zegt dat als mensen weten dat 

zij bestudeerd worden, zij zich minder op hun gemak voelen en zich minder gedragen zoals ze ‘normaal’ 

zouden doen.   
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3.2.2 Vragenlijst 

De vragenlijst bestaat uit twee delen. Voorafgaand aan het interview moeten de respondenten een aantal 

algemene vragen invullen, zoals leeftijd, geslacht en aantal jaren Nederlands onderwijs. Met deze 

variabelen kan later worden bekeken of zij invloed hebben op de antwoorden van de participanten.  

In het eerste deel van de vragenlijst wordt de kennis en het gebruik van de Indisch-Nederlandse 

woordenschat bevraagd. De participanten moeten antwoord geven op de vragen: ‘Kent u dit woord?’ en 

‘Gebruikt u dit woord?’. Zo kan worden bekeken of er verschil in generatie is van de kennis en het gebruik 

van Indisch-Nederlandse woorden. Het tweede deel van de vragenlijst gaat in op de attitude tegenover het 

Indisch-Nederlands. Participanten moeten dertig stellingen beantwoorden. De vragen gaan in op drie 

begrippen:  

 

1. De attitude tegenover het Indisch-Nederlands: vindt men het fijn om te spreken, vindt men het 

een mooie taalvariatie? 

2. De identiteit van de Indische Nederlander: voelt de Indische Nederlander zich meer Indisch, 

meer Nederlands, of allebei evenveel? Hangt dit samen met de attitude: heeft een spreker die 

zich meer Indisch voelt, een meer positieve attitude tegenover het Indisch-Nederlands dan een 

spreker die zich meer Nederlands voelt? 

3. De taalsituatie en spreekstijl: spreekt men op elk moment hetzelfde, of wordt de spraak 

aangepast per situatie of spreker? 

 

Bij elk begrip horen vijf stellingen die zowel positief als negatief geformuleerd zijn. Elk positief begrip 

heeft dus een negatieve tegenhanger. Dit is gedaan om te testen of de respondenten consistent antwoorden. 

De begrippen worden op een directe manier gemeten met een Likertschaal. Bij de Likertschaal worden 

vragen gesteld over een bepaald onderwerp in de vorm van een uitspraak. De participanten moeten 

aangeven in hoeverre zij het met de uitspraken eens zijn (Boves en Gerritsen 1995:286). Dit is gedaan aan 

de hand van een schaal met vijf posities. De uitspraken zijn sterk voor of tegen een bepaald standpunt, 

bijvoorbeeld: ‘Ik vind het Indisch-Nederlands een lelijke taalvariatie’. Vervolgens worden statistische 

technieken gebruikt om de antwoorden te analyseren en te bekijken of de antwoorden verschillen per 

generatie. De totale vragenlijst is te vinden in bijlage 1. 

3.3 Participanten           

Hieronder wordt eerst de respondent besproken die heeft meegedaan aan het kwalitatieve onderzoek (het 

diepte-interview). Daarna worden de respondenten van het kwantitatieve onderzoek (de vragenlijst) 

besproken. 

3.3.1 Diepte-interview 

De geïnterviewde respondent is een vrouw van 90 jaar oud die geboren is op Semarang (midden Java). 

Haar ouders zijn geboren in Indonesië en zijn Indische mensen met een Europese achtergrond (met name 

Italiaans en Duits). De respondent woont sinds 1963 in Nederland, momenteel woont zij in Voorburg. Ze 

heeft vanaf kleins af aan Nederlands onderwijs gevolgd in Indonesië. Na het basisonderwijs heeft zij een 
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jaar op de MULO gezeten (tot haar 14e levensjaar, daarna begon de Tweede Wereldoorlog en sloten de 

scholen). Ze beheerst het Nederlands en Maleis vloeiend.  

3.3.2 Vragenlijst 

In totaal hebben 38 mensen aan het onderzoek meegedaan. Deze mensen zijn op drie manieren bereikt: ten 

eerste is contact gezocht met de Indisch-Nederlandse gemeenschap via de Facebookgroepen ‘Indogroep’ en 

‘IndoFace’ met momenteel respectievelijk 34.831 en 11.892 leden. In de groepen is de vragenlijst digitaal 

uitgezet. Hieraan hebben 29 mensen meegedaan.   

Daarnaast zijn op de Tong Tong Fair (het grootste Indische festival ter wereld, MD) twee verkorte 

versies van de vragenlijst neergelegd bij de stand van Stichting Tong Tong. Men kon de lijst invullen en 

opsturen per post. Hiervoor is eerst contact opgenomen met de persvoorlichter van de Tong Tong Fair, 

Florine Koning. Zij gaf de tip de vragenlijst te verkorten om de tijdsduur en moeite te verkleinen. De 

vragenlijst is daarom opgedeeld in tweeën: men kon een vragenlijst invullen die over kennis en gebruik van 

Indisch-Nederlandse woorden ging, of een vragenlijst over attitude tegenover het Indisch-Nederlands. Drie 

mensen hebben hieraan meegedaan.   

Ten slotte is de oudste generatie Indische Nederlanders vooral bereikt door het bezoeken van een 

feestelijke bijeenkomst (ook wel ‘soos’) van de Vereniging Van Gerepatrieerden en Vrienden (VVGV). 

Zes mensen hebben de vragenlijst ingevuld. Deze vragenlijst was hetzelfde als de digitale versie, alleen dan 

op papier.  

 

De generaties zijn als volgt ingedeeld: 

• Generatie 1: 80 jaar en ouder 

• Generatie 2: 40 tot 80 jaar 

• Generatie 3: tot 40 jaar 

 

Nadat acht respondenten de digitale vragenlijst ingevuld hadden, meldde een respondent een fout in de 

vragenlijst: respondenten moesten alle vragen verplicht invullen, waardoor er geen mogelijkheid bestond 

dat respondenten zowel de optie ‘Ik ken dit woord’ en ‘Ik gebruik dit woord’ leeg konden laten. Zij 

moesten dan een van de twee opties verplicht aanklikken. De vragenlijst is daarop aangepast. Besloten is 

dat de resultaten van de eerste acht vragenlijsten alleen gebruikt worden voor het beantwoorden van de 

deelvraag over attitude. De participanten en resultaten worden in het vervolg daarom onderverdeeld in 

woordenschat en attitude. 

3.3.2.1 Participanten Woordenschat 

Aan de vragen met betrekking tot Indisch-Nederlandse woordkennis en woordgebruik hebben totaal 26 

respondenten meegedaan: 21 via de digitale vragenlijst, en vijf via de Tong Tong Fair en de VVGV-soos.  

Van de digitale vragenlijst behoort één respondent tot de eerste generatie, 15 respondenten tot de tweede, 

en vijf respondenten tot de derde generatie. Aan de digitale vragenlijst hebben zes mannen meegedaan en 

14 vrouwen (en een onbekend). Zij wonen verdeeld over Nederland, vier van de respondenten wonen in het 

buitenland: in Suriname, Frankrijk, Spanje en Kalimantan, Indonesië.  
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* ‘-’ staat voor onbekend 

Alle woonplaatsen zijn als volgt: 

Woonplaats van de respondenten (Digitale vragenlijst Woordenschat) 

Almere 

Den Haag (2 x) 

Den Helder 

Eindhoven 

Gooise meren 

Haarlem 

Harmelen 

Hilversum 

Kalimantan, Indonesië  

Leeuwarden 

Malaga 

Nijmegen 

Rotterdam 

Stadskanaal 

Suriname 

Voorburg 

Waddinxveen 

Wierden 

Zoetermeer 

 

Hoogst genoten opleiding: 

Middelbaar 4 

MAVO/MULO 4 

HBO  10 

Universitair 3 

 

De kenmerken van de vijf Tong Tong Fair- en VVGV-respondenten zijn als volgt:  

Geslacht Leeftijd Woonplaats Hoogst genoten 

opleiding 

Man 67 - * - 

Vrouw 85 Voorburg MBO 

Vrouw 80 - - 

Vrouw 89 Den Haag HBS 

Man 83 Voorburg MULO 
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3.3.2.2 Participanten Attitude 

Aan dit onderzoek hebben 32 mensen meegedaan: 29 via de digitale vragenlijst en drie via de VVGV-soos. 

Aan de digitale vragenlijst over attitude hebben dezelfde mensen van de vragenlijst over woordenschat 

meegedaan, en daarbij nog acht mensen: vier mannen en vier vrouwen, zeven van de tweede generatie en 

één van de derde.  

 

De woonplaatsen van deze acht respondenten zijn: 

Woonplaats van de respondenten 

(Digitale vragenlijst Attitude) 
Almere 

Deventer 

Enschede 

Frankrijk 

Geijsteren 

Hilversum 

Nootdorp 

Rotterdam 

 

Hoogst genoten opleiding is als volgt: 

Middelbaar 0 

MAVO/MULO 2 

HBO  4 

Universitair 2 

 

De kenmerken van de VVGV-respondenten zijn:  

 Geslacht Leeftijd Woonplaats Hoogst genoten 

opleiding 

Woont in 

NL sinds 

NL onderwijs in 

Indonesië 

Resp. 1 Vrouw 89 Den Haag HBS-A 1955 Twintig jaar * 

Resp. 2 Man 89 Den Haag Technische School 1959 “Altijd NL 

gesproken op een 

NL school” 

Resp. 3 - ** 85-90 - - - - 

Resp. 4 Man 83 Voorburg MULO 1950 Drie jaar 

 

* Het is niet duidelijk wanneer de scholen na de Tweede Wereldoorlog weer opengingen en of de 

respondent daarna het (Nederlandse) onderwijs kon vervolgen.  

** Respondent 3 heeft de digitale vragenlijst ingevuld. Gegevens over hem of haar zijn onbekend, maar uit 

het verhaal over de vroegere taalsituatie is hij of zij waarschijnlijk rond de 85-90 jaar oud. Zie voor dit 

verhaal de conclusie. 
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4. Resultaten 

4.1 Interview           

Bij het interview werden de volgende vragen gesteld:  

- Hoe was uw jeugd? 

- Hoe zag uw huis eruit? 

- Wat deden uw ouders voor werk? 

- Hoe waren de scholen in Indonesië?  

- Wanneer bent u naar Nederland gekomen? 

De spraakopname werd na deze vragen lang genoeg om de grammaticale en syntactische aspecten van het 

Indisch-Nederlands te onderzoeken. Daarnaast is gebruik gemaakt van eerdere spraakopnames in informele 

setting met dezelfde respondent, om de spreekstijl te vergelijken. Ten slotte is een spraakopname gemaakt 

toen de respondent een gesprek voerde met een Indische vriendin van ongeveer dezelfde leeftijd, om te 

bekijken of de respondent tegen Indische Nederlanders anders spreekt dan tijdens het interview. 

Uit het interview en de spontante spraakopnames bleek de respondent de volgende kenmerken van het 

Indisch-Nederlands te gebruiken:  

 

4.1.1 Woordenschat 

Toen de respondent over haar jeugd vertelde, gebruikte zij soms Nederlands-Indische woorden, welke ze 

daarna bijna altijd vertaalde naar het Nederlands. Dit deed zij omdat ze wist dat degene die haar 

interviewde die woorden waarschijnlijk niet kende.  

 

(6) Mijn eigen báboe, mijn wasmeid, had een baby’tje, een jongetje. (…) Op een dag zei ze: ‘Nah, ik  

  ga niet meer werken, ik ga terug naar mijn kampong’.  

 

(7)  En dan hebbie de bijgebouwen, dat is de goedang, dat is het opberghok. En dan heb je de keuken,  

  dan heb je de badkamer, en dan heb je de wc. 

 

(8) Nou, dan hebben we dus al gegeten, maar dan komen dus de verkopers: ‘Bamííí gorrèèèng’.  

  Ooo, dat vinden we zo leuk. En dan hebben we ook weer een Chinees: ‘Loempiá gorèèng’.  

  Ha ha! Ja echt. En dan heb je de Indonesiërs: ‘Thè!’ Sàté.  

 

Daarnaast gebruikte zij in informele setting twee woorden die in het Standaardnederlands een andere (meer 

gangbare) betekenis hebben. Het ging om de werkwoorden ‘donderen’ en ‘uitgaan’. 

 

(9)  En mijn oom geef gas, en zij dondert er vanaf.  

 

(10) ‘Ja’, zegt ze, ‘ik ben weer alleen’. Ik zei: ‘Ja, ik ben ook alleen’. ‘Ja, maar jij kan nog uit’. Ik zei:  

  ‘Jij kan ook uit maar je durft niet’. Ik heb gewoon gezegd. Ik heb haar twee keer gezegd. 
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Ten slotte gebruikte zij het woord ‘employee’ voor ‘werknemer’. Dit kan gerekend worden tot een ‘oud-

Nederlands’ woord - ook een kenmerk van het Indisch-Nederlands. 

 

(11) En de employees waren dus de Chinezen, de Indische mensen, de Ambonezen, noem maar op. 

 

4.1.2 Klemtoon 

De klemtoon was vaak duidelijk aanwezig als de respondent iets wilde verduidelijken. 

 

(12) De scholen waren héél erg goed in Indonesië. En dat blíjkt, nou, want vroeger hoorden wij altijd: 

ja, de scholen in Holland, je moet écht een Hóllandse óndergrond hebben, je moet echt in 

Hólland op schóól zijn. Nou, zal ik je zeggen, in een woord: shít. Wíj waren nog meer 

ontwikkeld, wat dat betreft, als de doorsnee school hier. De lagere, hè. Niet de hogere, dat weet ik 

niet. Maar de lágere scholen, waren wíj béter. 

 

Het gebruik van de klemtoon lijkt ook duidelijker te worden bij emotie, vooral frustratie. Een voorbeeld is 

als de respondent vertelt over de integratie in Nederland. 

 

(13) Dat was tóén.. Daarom zijn wij Indische mensen zo.. zo cynisch wat de Nederlandse staat betreft. 

Wij zijn niet zo behandeld als nou bijvoorbeeld de Marokkanen, Turken van: ‘Kom maar binnen! 

Je krijgt een baan’. Néé, zo was het met ons dus écht niet. We werden opgevangen, want we 

werden weggejaagd. Wan we hadden geen land. Kijk, zij hebben een land. Marokko, Afrika, nou 

noem maar op, weet je. Is héél anders. Chinezen, Indische mensen, nou, drie kwart van de Indische 

mensen - zijn al-maal wéggejaagd. 

 

4.1.3 Stopwoorden 

De respondent gebruikte meestal bij de spontane situaties de stopwoorden ‘aduh’ en ‘kassian’, bij het 

interview ook ‘toch’, ‘ja,’, ‘weet je’, ‘zo’ en ‘al, klaar’. 

 

(14) Ik zat in de eerste klas van de MULO. (…) Nou, brak de oorlog uit. Klaar. Scholen gescholen,  

  klaar.  

 

(15) Die was nota bene in Indonesië hóófd van de BPM. Dat is wat Shell nu is. Daar was oom Barend  

  het hoofd van. Hoe heet dat toch. Waar ze centen en zo uitbetalen. 

 

(16) Ze had een speciale tongval. Weet je, van: óh, Ghárry, moet je niet zó doen! Weet je, zo, ja. 

 

(17) En weet je hoe groot zo’n uitkering kan zijn? Is maandelijks ja. 

 

(18) Kassian. Ja, ik weet. Van haar weet ik.   
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(19) Aduh, aduh, toen mijn pappie dat vertelde. 

 

Stopwoorden als ‘weet je’ of ‘en zo’ zijn wellicht niet typisch voor het Indisch-Nederlands: ook 

Standaardnederlandse sprekers gebruiken deze stopwoorden. 

 

4.1.4 Weglating voornaamwoord ‘het’ 

Vooral in spontane setting en bij het vertellen van een anekdote wordt het voornaamwoord ‘het’ wel eens 

weggelaten. Voorbeelden hiervan zijn: 

 
(11) Ja, zegt ze. Ik ben weer alleen. Ik zei: ja, ik ben ook alleen. Ja, maar jij kan nog uit. Ik zei: jij kan  

  ook uit maar je durft niet. Ik heb gewoon gezegd. Ik heb haar twee keer gezegd.  

 

(18) Kassian. Ja, ik weet. Van haar weet ik.   

 
(20) Dus hij rijdt naar huis. Hij wil zijn vrouw laten zien. (…) En mijn oom geef gas, en zij dondert er  

  vanaf. En mijn oom weet niet; hij rijdt gewoon door!   

 

(21) (…) De Hollander dacht dat wij nog in bomen leefden. Ja. Nou, ik heb je toch verteld, een  

  buurman van mij - hij was onderwijzer - dat hij mij op de trap een compliment gaf (…). 

 

(22) En ’s middags, bij de thee, dan komt de ijscoman. En automatisch stopt hij voor ons huis. Wan hij  

  weet al: mag van mijn vader.  

 

4.1.5 Zware voornaamwoorden  

Ook bleek de respondent redelijk vaak de ‘zware’ voornaamwoorden te gebruiken, zoals ‘wij’ in plaats van 

‘we’, of ‘jouw’ in plaats van ‘je’. 

 

(23) Wij zijn grootgebracht met Nederlands; dus wij moeten naar Holland. Maar daar hebben wij  

  helemaal geen zin in. Dus toen konden wij kiezen. 

 

(24) Resp. 1  Waarom ken ik jou dan niet? 

Resp. 2   Jouw tante ken ik wel, en ik vin het een leuke tante. 

 

 (25)  Maar ik wil ook jouw telefoonnummer hebben.  

4.1.6 Spreeksituatie 

Het werd duidelijk dat de mate van het gebruik van kenmerken van het Indisch-Nederlands bij de spreker 

afhankelijk is van context en situatie. Hieronder volgt een conversatie die de respondent (in dit gesprek 

resp. 2) met een vriendin (resp. 1) voerde. Deze vriendin is van ongeveer dezelfde leeftijd en ook van 

Indisch-Nederlandse afkomst.  
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(26)  Resp. 1  Ik ben naar de Pasar Malam geweest. 

 Resp. 2  En? 

 Resp. 1  Nou ik heb dat niet gevonden, die. Die… Wat jij mij laat kopen. Amandelen. 

 Resp. 2  Heb je niet gevonden? Heb je niet gevraagd? 

 Resp. 1  Ja. Alles op. 

 Resp. 2   Ja, ik ben de eerste dag geweest. En de derde dag, toen was het er nog. Heb ik  

    weer gekocht.  

Resp. 1  Erg lekker. 

Resp. 2  Zalig. 

 

De kenmerken die hierin naar voren komen zijn de uitgesproken vorm ‘jij’ bij: ‘Wat jij mij laat kopen’. 

Echter wordt ook de minder zware vorm ‘je’ gebruikt. Daarnaast lijkt het voornaamwoord ‘het’ weggelaten 

te worden, bij: ‘Heb je niet gevonden’, ‘Heb je niet gevraagd’ en ‘Heb ik weer gekocht’. Het antwoord van 

de vriendin is daarnaast kort: ‘Ja. Alles op.’ De respondent gaf in een andere conversatie aan dat Indisch-

Nederlanders onder elkaar soms korte uitspraken gebruiken. Zie voor meer hierover de discussie (5.3). 

 

Daarnaast lijkt het Indisch-Nederlands meer aanwezig te zijn in informele setting. Dat blijkt bijvoorbeeld 

uit een spraakopname van vorig jaar kerst, waarin een van de kleindochters (resp. 1) van de respondent 

(resp. 2) binnenkomt bij de respondent:  

 

(27) Resp. 1   He! Zijn de kerstboomlichtjes uit? 

Resp. 2   We hebben eerst boodschappen gehaald, heb ik uitgemaak, wan als we  

    terugkomen, en staat in de fik.. We hebben geen huis meer. 

 

In (27) bijvoorbeeld de herhaaldelijke weglating van het voornaamwoord ‘het’ (‘heb ik uitgemaak’, ‘en 

staat in de fik’) en tijdsuitdrukking (bv. geen ‘toen’ bij ‘heb ik uitgemaak[t]’ of geen ‘dan’ bij ‘hebben [we] 

geen huis meer’).  

 

Daarnaast gebruikte de respondent (resp. 2) in informele setting soms minder complexe tijdsuitdrukkingen: 

 

(28) Resp. 1  Je vroeg of ik kwam helpen met pangsit maken? 

Resp. 2  Ja ik heb gevraag, als je zin heb, want ik heb dat vlees al gemarineerd. 

 

In het Standaardnederlands is de zin van resp. 2 waarschijnlijk: ‘Ja, ik heb gevraagd of je zou willen 

komen, als je zin hebt (…)’. Er is dus minder gebruik van een complexe tijdsaanduiding als de onvoltooid 

verleden toekomende tijd (‘of je zou willen komen’). Dat is ook te zien in (29): 

 

(29) Ja, ik moet morgen. Maar, ik weet niet het weer.  
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In het Standaardnederlands is dit waarschijnlijk iets als: ‘(…) Ik weet niet wat voor weer het wordt’. In (29) 

is dus ook sprake van een minder complexe tijdsaanduiding (zoals de onvoltooid tegenwoordige 

toekomende tijd bij ‘wat voor weer het wordt’).  

4.1.7 Tegenspraak met de literatuur 

De respondent vertoonde veel kenmerken van het Indisch-Nederlands, zoals uit de literatuur gebleken, niet. 

De respondent maakte bijvoorbeeld geen fouten bij inflectie bij meervoudige zinnen. Ook maakte de 

respondent op een juiste wijze gebruik van spreekwoorden en gezegdes. Bijvoorbeeld in: 

 

(30) Nou, ik zal je even onze huizen laten zien met een tuin rondom. Dan sla je steil achterover. 

 

(31) Dus hij is op staande voet ontslagen, en dat muisje heeft nu een staartje gekregen.  

 

(32) Dus dat was echt huilen met de pet op. 

 

Opvallend was dat de respondent enige malen woorden aan elkaar plakte - ook wel clitisering genoemd, 

samenvoeging van woorden (Kooij & van Oostendorp, 2003:190). Dit komt bij de respondent voor als ze 

‘hebbie’, zegt in plaats van ‘heb je’. Volgens de literatuur wordt het Indisch-Nederlands gekenmerkt door 

een hypercorrecte uitspraak, zoals geleerd uit de grammaticaboeken. Bij de respondent was dit dus niet 

altijd het geval. 
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4.2 Vragenlijsten           

4.2.1 Woordenschat          

Hieronder volgt in grafieken het aantal respondenten dat een woord kent en/of gebruikt. Steeds wordt per 

generatie vergeleken. Aan dit onderdeel hebben van de eerste generatie zes respondenten meegedaan, van 

de tweede generatie 21 respondenten en van de derde generatie vijf respondenten.  
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- Nederlandse woorden alleen in de koloniale tijd gebruikt 
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- Maleise woorden 
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- Maleise woorden vervoegd met Nederlands grammaticaal systeem 
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- Stopwoorden en uitroepen 
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- Woorden zonder Nederlandse equivalent (uit de eetcultuur) 
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4.2.1.1 Analyse           

Opvallend is vooral de kennis en het gebruik van woorden uit de eetcultuur: alle respondenten van de eerste 

generatie kennen en gebruiken deze. Ook de tweede en derde generatie kent bijna alle woorden en gebruikt 

ook de meeste.  

De kennis en het gebruik van woorden uit de koloniale tijd neemt echter af: de eerste generatie 

kent de meeste woorden wel, maar gebruikt ze niet. De tweede generatie kent sommige woorden, zoals 

‘toetoep’ en ‘mandiekamer’. De derde generatie kent geen woorden uit de koloniale tijd meer; maar één 

persoon kent het zelfstandige naamwoord ‘leestrommel’ en het spreekwoord ‘een muskietenvestje 

aantrekken’. 

 Nog maar weinig mensen van de tweede en haast niemand van de derde generatie gebruiken de 

Maleise werkwoorden (vervoegd met Nederlands grammaticaal systeem). Eén van de respondenten heeft 

echter in de Nederlandse Krijgsmacht gediend en kent daardoor werkwoorden als ‘oeroessen’ en 

‘bongkarren’. Hij gaf aan dat deze woorden vaak gebruikt werden in het leger. De derde generatie kent 

alleen Maleise woorden die gerelateerd zijn aan de eetcultuur, zoals ‘wadjang’, ‘warong’ en ‘pisang’.  

Verrassend genoeg maken de tweede en derde generatie meer gebruik van de stopwoorden dan de 

eerste generatie. Echter moet worden meegenomen dat uit zelfbeoordeling (self-assessment) nooit de 

daadwerkelijke taalsituatie vastgesteld kan worden. Wellicht dat de eerste generatie onbewust meer gebruik 

maakt van de stopwoorden, of het niet graag toegeeft. 

 

4.2.2 Attitude           

De meeste respondenten die de vragenlijst omtrent attitude hebben ingevuld behoren tot de tweede 

generatie Indische Nederlanders. Daarom zal de attitude van alleen de eerste generatie Indische 

Nederlanders later apart besproken worden. Zo kan gekeken worden of de attitude van de eerste generatie 

verschilt van de jongere generaties. Aan dit onderdeel hebben 32 respondenten meegedaan, 29 digitaal en 

drie via een uitgeprinte versie.  

 

Hieronder volgen de stellingen met de meest uitgesproken meningen: 
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De meerderheid (24 respondenten) is het eens met deze uitspraak. De tweede generatie lijkt dus een 

positieve attitude te hebben omtrent het Indisch-Nederlands. De respondenten hebben een consistente 

mening bij deze stelling, omdat bij de negatief geformuleerde stelling (‘Ik vind het Indisch-Nederlands 

geen taal om trots op te zijn’), de meerderheid (21 respondenten) het oneens was met de stelling.  
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2. Identiteit 

 

 
De meeste respondenten (25) vinden dat het Indisch-Nederlands onderdeel is van hun identiteit. Hierbij is 

echter niet duidelijk of zij begrepen dat hiermee de Indisch-Nederlandse taalvariatie bedoeld wordt. 

Wellicht is dit de reden waarom in de negatief geformuleerde stelling de antwoorden minder consistent 

zijn:    
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behoort. De meeste inconsistentie komt voor bij de volgende stelling:  
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Hiermee zijn 19 respondenten het eens, maar 13 respondenten zijn neutraal. Het lijkt er met deze 

antwoorden op dat er geen verband bestaat tussen identiteit en attitude. De respondenten waren echter niet 

consistent. Dat blijkt uit de negatief geformuleerde uitspraak:  

 

 
 

23 respondenten zijn het met deze uitspraak eens. Wellicht dat de uitspraak niet goed geformuleerd is. 

3. Spreekstijl en -situatie 

De volgende resultaten gaan in op de vraag in hoeverre spreekstijl en spreeksituatie een rol spelen bij het 

gebruik van het Indisch-Nederlands. Met de stelling dat de afkomst van de gesprekspartner meespeelt in de 

taalkeuze, zijn 22 respondenten het eens: 

 

 
 

In deze uitspraak zijn respondenten echter niet heel consistent. Dat blijkt uit de antwoorden op de negatief 

geformuleerde stelling: 
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De respondenten hebben hier opeens een erg verdeelde mening. De helft spreekt dus tegen elke persoon 

hetzelfde: Indisch of niet-Indisch, vriend of collega. 11 respondenten zouden dat niet doen. 

 

Het gebruik van het Indisch-Nederlands lijkt echter wel contextafhankelijk te zijn, gebaseerd op de 

antwoorden op de volgende stellingen: 

 

 
 

22 respondenten zijn het met de stelling eens. Daarnaast zijn 24 respondenten het eens met de uitspraak dat 

het van de situatie afhangt in hoeverre de respondent Indisch-Nederlands spreekt: 
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Bij de negatief geformuleerde stelling antwoorden zij:  

 
Hiermee zijn 19 respondenten het dus oneens. De respondenten zijn dus redelijk consistent. Opvallend is 

verder het aantal respondenten dat ‘neutraal’ kiest. Wellicht gaat hier om sprekers die zichzelf geen 

Indisch-Nederlands vinden spreken.  

 

4.2.2.1 Attitude eerste generatie 

Aan dit gedeelte hebben vier respondenten meegedaan die tot de eerste generatie behoren. Hun antwoorden 

worden hier apart toegelicht. De kenmerken van de respondenten zijn te vinden in hoofdstuk 4. Op de 

bovenstaande besproken stellingen hebben zij als volgt geantwoord: 

1. Attitude 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 1 antwoordt neutraal, respondent 2 en 3 zijn het met de stelling eens, respondent 4 is het 

helemaal eens.  
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Respondent 1 is het oneens met deze uitspraak, respondent 2 is het helemaal oneens, respondent 3 is 

neutraal, respondent 4 is het helemaal eens. Bij deze uitspraak antwoordt respondent 1 echter inconsistent. 

Bij de uitspraak: ‘Het Indisch-Nederlands vind ik niet mooi om te horen’ antwoordt respondent 1 namelijk: 

‘helemaal oneens’. Het antwoord van respondent 1 is daarom niet betrouwbaar.  

 

 
Respondent 1 en 4 zijn het helemaal eens met de uitspraak, respondent 2 en 3 zijn het eens.  

2. Identiteit 

 
Respondent 1 en 4 zijn het helemaal eens met de uitspraak, respondent 2 is het eens, respondent 3 is 

neutraal. 
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Respondent 1 is het helemaal eens met deze uitspraak, respondent 2 is het eens, respondent 3 en 4 zijn 

neutraal. De uitspraken over identiteit zijn daarom niet betrouwbaar te noemen, behalve bij respondent 3. 

3. Spreekstijl en spreeksituatie 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respondent 1 en 4 antwoorden neutraal op de uitspraak, respondent 2 en 3 zijn het ermee oneens.  

 
Respondent 1 is het helemaal eens met de uitspraak, respondent 2 helemaal oneens, respondent 3 en 4 zijn 

neutraal. Op basis van deze antwoorden is niet goed te zeggen of de respondenten altijd dezelfde spreekstijl 

hanteren: ze antwoorden inconsistent, vooral respondent 2. Ook bij de volgende twee uitspraken 

antwoorden de respondenten inconsistent:  
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Respondent 1 antwoordt neutraal op de stelling, respondent 2 en 3 zijn het ermee eens, respondent 4 is het 

helemaal eens.  

 
Respondent 1 en 4 zijn het helemaal eens met de uitspraak, respondent 2 is het eens, respondent 3 oneens. 

Deze twee stellingen zijn dus hetzelfde, alleen positief dan wel negatief geformuleerd. Respondent 2, 3 en 

4 antwoorden dus inconsistent.  
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5. Discussie 

In deze scriptie werd over het Indisch-Nederlands gesproken als een Nederlandse taalvariatie met Maleise 

elementen. Voor de volledigheid moet eraan toegevoegd worden dat het Indisch-Nederlands niet alleen 

Maleise woorden, maar ook woorden uit andere Indonesische talen kan bevatten, zoals het Javaans. Bij het 

lezen van het theoretisch kader en de resultaten moet hiermee rekening gehouden worden. Tevens kan de 

verwarrende definitie van de ‘Indische Nederlander’ invloed hebben gehad op de resultaten. Respondenten 

van de tweede en derde generatie, die bijvoorbeeld afstammen van de zogenoemde ‘totoks’, zijn namelijk 

ook Indische Nederlanders; wellicht kennen deze respondenten minder of andere woorden dan de 

respondenten die afstammen van de Indo-Europeanen. Er is echter geen vraag gesteld aan de respondenten 

over afkomst van de ouders, dus hier kan niets met zekerheid over gezegd worden. In vervolgonderzoek 

zou hier rekening gehouden mee kunnen worden.  

5.1 Het interview 

Uit eigen ervaring kan gezegd worden dat de geïnterviewde respondent meer woorden en kenmerken 

gebruikt dan in het interview en de spraakopnames naar voren kwam. Wellicht dat dit ook met de setting en 

het onderwerp te maken had: uit de spraakopnames bleek namelijk ook al dat de respondent vooral in 

informele setting over dagelijkse onderwerpen meer Indisch-Nederlandse kenmerken gebruikt. Hier moet 

rekening mee gehouden worden in de conclusie.  

Daarnaast is in deze scriptie niet ingegaan op fonologie en fonetiek van het Indisch-Nederlands. In 

de literatuur is hier redelijk wat over te vinden. Bij de respondent was het fonologische verschijnsel t-

deletie bijvoorbeeld opvallend, zoals in: ‘Ik heb gezeg’, of ‘Hij geef’. Dit is een bekend verschijnsel, blijkt 

uit bijvoorbeeld Robinson (1965). Hij schreef over zijn lagere schooltijd in Indonesië:  

 

“Onze kampioen foutenmaker in de zevende klas was Boengkie. (…) Neem nou dat woordje ‘beslist’. 
Daar zei Boengkie altijd ‘beslis’ tegen. Maar hij zong hardnekkig ,,jaher wist dan kom hij wel’’ in het 
Sinterklaasliedje. Pas veel later kreeg hij door dat er in het hele liedje geen jager voorkwam, maar dat 
,,ja, gewis’’ zo’n typische taalvalstrik was van onderwijzers. Boengkie maakte ook de standaardfout van 
te zeggen dat hij iets ‘zelfs’ gedaan had; van ,,ooit’’ te zeggen als hij ,,nooit’’ bedoelde; hij gebruikte 
‘’t’ en ‘er’, waar het niet moest en liet ze weg, waar ze hard nodig waren. Hij zei ‘onbranden’ en 
‘onwikkelen’, maar haalde de schade dubbel en dwars in met ‘ontmogelijk’ en ‘ontbeschaam’. Met de 
klemtoon lag hij voortdurend in de knoop; hij sprak de ‘w’ als ‘oe’ uit en tenslotte had hij sommige 
woorden nu eenmaal verkeerd geleerd en sprak ze constant verkeerd uit. Hij sprak b.v. van ‘kwibus’ in 
plaats van ‘kubus’ en van ‘kulinder’ i.pl.v. ‘cilinder’.” (p. 314-315).  

 

Een fonetisch kenmerk is dat de respondent sommige klinkers en medeklinkers (met name de ‘r’) extra lang 

aanhield:  

 

(33) Want ja, vroégérrr. Dat was móóoooi; een vrouw moét mooi haar hebben.   

 

(34) En die handelde in machinerieën, scheepstoooúuuww, nou, noem maar op. 

 

Fonologie en fonetiek zouden dus voor verder onderzoek interessant kunnen zijn. 
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5.2 De vragenlijst 

Bij het analyseren van de vragenlijsten bleek dat sommige respondenten enige malen de optie: ‘Ik ken dit 

woord’ niet hadden aangeklikt, maar de optie ‘Ik gebruik dit woord’ wel. In deze gevallen is ervoor 

gekozen het antwoord ‘Ik ken dit woord’ ook mee te tellen, ervan uitgaande dat een respondent geen woord 

gebruikt dat hij niet kent.  

Bij het controleren van de vragen bleek daarnaast dat de stelling: ‘Ik denk dat je een hogere 

maatschappelijke positie kunt bereiken als je uitsluitend Nederlands spreekt dan als je uitsluitend Maleis 

spreekt’ fout verwoord is. Het woord ‘Maleis’ had moeten zijn ‘Indisch-Nederlands’. Deze stelling is 

daarom niet gebruikt om de consistentie te bepalen van de positief geformuleerde tegenhanger.  

Ook kan in het algemeen gezegd worden dat de vragen niet allemaal even goed zijn opgesteld: dit 

zou de antwoorden kunnen hebben beïnvloed. Bijvoorbeeld bij een stelling als: ‘Ik praat met Indische 

vrienden of familieleden hetzelfde als tegen bijvoorbeeld mijn Nederlandse vrienden of collega’s.’ Deze 

stelling gaat er ten eerste vanuit dat alle familieleden ook van Indisch-Nederlandse afkomst zijn, en ten 

tweede zijn de domeinen ‘vrienden’ en ‘collega’s’ niet hetzelfde, dus komt er geen betrouwbaar antwoord. 

Daar moet rekening mee worden gehouden in de conclusie, en zal anders gedaan moeten worden in 

vervolgonderzoek. Tevens kan een reden voor de soms inconsistente antwoorden van de respondenten 

verklaard worden door het verkeerd opstellen van een negatieve stelling, waardoor deze niet goed 

samenhangt met de positieve stelling van hetzelfde begrip. 

In de vragenlijst werd gevraagd naar de attitude van Indische Nederlanders tegenover het Indisch-

Nederlands. Voor een betrouwbare meting van de attitude tegenover het Indisch-Nederlands zouden ook 

Nederlandse mensen (of sprekers van het Standaardnederlands) bevraagd moeten worden naar hun mening 

tegenover het Indisch-Nederlands.  

In de vragenlijst was oorspronkelijk ook een gedicht opgenomen van Leo Lezer (1930) waarbij de 

vraag was of de respondenten de Indisch-Nederlandse woorden wilden vertalen naar het Nederlands. Vier 

respondenten van generatie 1 hebben hieraan meegedaan: zij wisten bijna alle woorden. Ook heeft een 

Indische respondent van de tweede generatie meegedaan: zij wist nog maar de helft van de woorden. 

Vanwege de lengte van deze scriptie is besloten dit gedicht en de resultaten achterwege te laten. Voor 

vervolgonderzoek zou het interessant kunnen zijn om ook (meer) mensen van de Indische tweede en derde 

generatie deze invullijst te laten invullen, om te bekijken of de kennis van de Indische woorden inderdaad 

afneemt. Waarschijnlijk is dit het geval.  

In deze scriptie is de variabele leeftijd (en daarmee generatie) gebruikt om antwoorden te 

vergelijken. Ook andere kenmerken kunnen met elkaar vergeleken worden, zoals aantal jaren Nederlands 

onderwijs. Tevens zou het nog interessant kunnen zijn te kijken of de antwoorden van respondenten in het 

buitenland verschillen van de respondenten die in Nederland wonen, of de respondenten ook in Nederland 

per plaats te vergelijken.  

5.3 Indische humor 

Voor verder onderzoek waard is het fenomeen ‘Indische humor’. Deze humor ontstaat door de combinatie 

van Nederlands en Maleise woorden (of woorden uit een andere Indonesische taal). Er ontstaat dan 
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bijvoorbeeld verwarring, of de betekenis van Nederlandse woorden wordt niet goed begrepen - dit komt 

vooral voor in onderwijssituaties. Hieronder volgen enkele voorbeelden uit Robinson (1987): 

 

(35) ‘Verlofganger seint naar familie:  

“Kom met baby”. Javaanse klerk vindt dit slecht Nederlands en maakt  ervan:   

,,Kom met varken.”  (p. 19)  (‘babi’ betekent ‘varken’ in het Maleis, MD). 

 

(36) (…)’ ,,O, lekkages dus. Ja, ja. Wilt U ze me eens aanwijzen?” 

,,Tierlek nir. Hier in deze hoek lek, hier precies boven de lamp, lekker, hier boven mijn bed, 

lekkerder, boven de wastafel, is de lekkerste!” (p. 25) 

 

(37) ‘Onderwijzer: ,,Wie kan er een zin maken met algemeen?” 

Karel: ,,Mijn zuster pas verloofd en dan hij doet al gemeen.” (p. 90) 

 

(38) ‘,,De naam Multatuli betekent: multa = veel, en tuli = …” 

,,Ik weet al. Tulis = schrijven. Multatuli = veelschrijver.’ (p.103) 

 

(39) ‘Lolo leest hardop: ,,De olifant drink met zijn slurf.” 

Juffrouw corrigeert: ,,De olifant drinkT – T! – met zijn slurf.”  

Lolo, gehoorzaam: ,,De olifant drink thee met zijn slurf.” (p. 108) 

 

(40) ‘Indische spreekwoorden: 

“De beste stuurlui verdienen het meest. 

Na regen komt modder. 

Na gedane arbeid lekker pidjitten. 

Als drahen aap de gouden ring – wèh dat ding. 

De appel valt niet ver van de boom, alleen als ister tjodot valt erg ver. 

Wie een kuil graaft voor een ander wordt moe. 

Een gegeven paard niet in de bek zien, want stink!”’ (p. 99) 

 

Ook lijkt een vorm van de Indische humor te zijn dat Indische Nederlanders onder elkaar weinig woorden 

nodig hebben om veel duidelijk te maken. Als voorbeeld uit Robinson (1964:206): 

 

Een Indo in Drenthe neemt zijn vriend mee naar een hunebed. (…) Zwijgend staan beiden een tijd 

lang naar ,,die paar stenen” te kijken, waarop het volgende wetenschappelijke gesprek zich 

ontwikkelt:   

,,Al?”   

,,Al.”   

(Beide gaan huiswaarts. Voor de outsider de ,,vertaling”: ,,Is dat alles?” ,,Dat is alles.” Droog, ja?)  
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5.4 Nederlands-Indisch in de Nederlandse Krijgsmacht 

Een van de respondenten (man, 36 jaar) heeft gediend bij het Korps Mariniers en gaf na het voltooien van 

de digitale vragenlijst aan dat hij vrij veel Indische woorden kende vanuit zijn tijd bij de mariniers. Hij 

neemt aan dat dit door de geschiedenis komt van de Nederlandse Krijgsmacht in Indonesië, en stelt dat 

deze geschiedenis hedendaags nog steeds is terug te vinden in taal en gebruiken bij het Korps Mariniers en 

de Marine. ‘Zo heeft de Marine standaard één dag in de week de Blauwe Hap. Een (deels) Indisch iemand 

wordt ook nog een ‘blauwe jongen’ genoemd. Sigaretten werden altijd ‘strootjes’ genoemd, sportschoenen 

je ‘spatoes’, ‘mond dicht’ was ‘mondje klamboe’, ‘bezig zijn in het veld’ was ‘oeroesen in het bos’, en zo 

was er vast nog wel meer’, geeft hij aan. Hij voegt toe dat hij niet weet of deze invloed meer aanwezig is 

bij de Marine en het Korps Mariniers dan bij de overige Krijgsmacht onderdelen. 

Voor vervolgonderzoek zou het daarom interessant kunnen zijn om in welke mate het Nederlands-

Indisch nog aanwezig is bij de Nederlandse Krijgsmacht.   
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6. Conclusie 
 
Dit onderzoek ging over de toekomst van het Indisch-Nederlands, waarbij de hoofdvraag was: Wat zijn de 

grammaticale en sociolinguïstische aspecten van het Indisch-Nederlands? Hier zal antwoord op worden 

gegeven aan de hand van de deelvragen. Eerst volgt kort de definitie en de geschiedenis van het Indisch-

Nederlands. 

Het Indisch-Nederlands 

Het Indisch-Nederlands wordt gedefinieerd als het sociolect van Indische Nederlanders, en omvat alle 

variëteiten van het Nederlands in (het vooroorlogse) Indonesië. Het kan op een glijdende schaal geplaatst 

worden met Standaardnederlands bovenaan tot een ‘vrijwel onbegrijpelijk Nederlands’ onderaan. Onder het 

Indisch-Nederlands valt het Nederlands doorspekt met Maleise woorden, het Nederlands met ‘oude’ 

Nederlandse woorden (die niet meer gebruikt werden in Nederland) en - als laagste vorm op de schaal - het 

‘bastaard-Nederlands’, met verkeerd gebruikte Nederlandse zinsbouw, woorden en gezegden. De eerste 

soort werd vooral door Nederlandse 'trekkers' en ‘blijvers’ gesproken en een deel van de Indo-Europeanen. 

Indo-Europeanen uit de lagere sociale klassen spraken vooral de laagste vorm. De meningen zijn erover 

verdeeld of het Petjoh ook onder het Indisch-Nederlands valt. Groeneboer (1993) beschouwt deze 

creooltaal als de grens van het Indisch-Nederlands: het Petjoh is namelijk meer gebaseerd op het Maleis 

dan op het Nederlands, en valt daarom eerder onder het Indisch-Maleis. Het Petjoh is daarom niet verder 

onderzocht in deze scriptie. 

De lagere vormen van het Indisch-Nederlands werden door de Nederlandse overheid in de 

koloniale tijd actief bestreden. Op scholen werd het Nederlands de voer- en instructietaal en was er veel 

aandacht voor taalonderwijs. Op deze manier moesten de ‘Indische fouten’ uitgebannen worden. Het ideaal 

was namelijk het Standaardnederlands goed te leren beheersen: dan kon men bijvoorbeeld op werkgebied 

hogerop komen en er kon toegang mee verkregen worden tot de Westerse beschaving. Er bestond dan ook 

een negatieve houding tegenover andere talen of Nederlandse taalvariaties zoals het Indisch-Nederlands; 

zelfs Indo-Europeanen deelden deze mening. De vorm die echt bestreden werd, was het Petjoh. Al met al 

besloeg het Indisch-Nederlands een middenpositie, met bovenaan het Standaardnederlands en onderaan het 

Laag-Maleis. Vanaf de jaren 60 van de twintigste eeuw lieten schrijvers als Tjalie Robinson echter een 

positiever geluid horen omtrent de attitude tegenover het Indisch-Nederlands en het Petjoh.  

Na de onafhankelijkheid van Indonesië in 1949 zijn de meeste Indisch-Nederlandse sprekers naar 

Nederland vertrokken. Dankzij het taalcontact zijn er Nederlandse leenwoorden in de Indonesische taal te 

vinden, en andersom. Daarnaast ontstonden neologismen om Aziatische begrippen voor Nederlanders te 

kunnen benoemen. Hedendaags lijkt het talige koloniale verleden alleen een blijvende invloed te hebben op 

de Indonesische woordenschat (met circa zevenduizend Nederlandse leenwoorden) en in kleine mate op de 

Indonesische grammatica (Van der Sijs 2003).  

Wat zijn grammaticale kenmerken van het Indisch-Nederlands?  

De grammaticale kenmerken van het Indisch-Nederlands zijn in de twintigste eeuw redelijk onderzocht. Uit 

het kwalitatieve onderzoek bleek dat de volgende grammaticale kenmerken in de oudste generatie Indische 
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Nederlanders die naar Nederland kwam, nog steeds aanwezig zijn: het gebruik van Indisch-Nederlandse 

woorden, het sterke gebruik van klemtonen, het weglaten van het voornaamwoord ‘het’, het gebruiken van 

zware voornaamwoorden zoals ‘jij’ en ‘jouw’, en het gebruiken van stopwoorden zoals ‘weet je’ en ‘ja’ en 

uitroepen zoals ‘aduh’ en ‘kassian’. Deze kenmerken komen met name in spontane setting en bij het 

vertellen van emotionele verhalen voor. Het was echter niet mogelijk in één interview en enkele 

spraakopnames álle Indisch-Nederlandse kenmerken vast te leggen die de respondent gebruikt. Deze 

scriptie gaat dus alleen in op de wel vastgelegde kenmerken. 

Sprekers die op een andere positie van de schaal zitten dan de respondent van het kwalitatieve 

onderzoek gebruiken wellicht meer, of andere, kenmerken van het Indisch-Nederlands: dat zou voor 

vervolgonderzoek interessant zijn te bekijken. Op basis van de gebruikte Indisch-Nederlandse kenmerken 

kan over de respondent gezegd worden dat zij waarschijnlijk op een positie op de schaal zit dichtbij het 

Standaardnederlands. Ook kunnen de velen jaren dat zij in Nederland woont, meespelen in het afnemen van 

het Indisch-Nederlands. Er kan echter niet geconcludeerd worden wat dé kenmerken zijn van het Indisch-

Nederlands: daarvoor zijn veel meer spraakanalyses nodig van Indisch-Nederlandse sprekers.    

Daarnaast bleek uit het kwantitatieve onderzoek dat de kennis en het gebruik van Indisch-

Nederlandse woorden afneemt bij jongere generaties. Waar de tweede generatie bijvoorbeeld veel Maleise 

woorden uit de vragenlijst kent en een groot aantal ervan ook gebruikt, is dat bij de jongste generatie 

gereduceerd tot kennis van ongeveer de helft van de Maleise woorden, en tot bijna nul bij de Indisch-

Nederlandse woorden uit de koloniale tijd. Bijna geen van de respondenten uit de derde generatie gebruikt 

de woorden zelf. Wel maakt deze generatie fervent gebruik van de uitroepen en stopwoorden (‘aduh’, ‘lò’) 

en de woorden die in de Indonesische keuken gangbaar zijn. De Vries (1992) lijkt daarmee gelijk te hebben 

toen hij stelde dat het Indisch-Nederlands waarschijnlijk zal verdwijnen, maar dat alleen woorden uit de 

eetcultuur zouden blijven bestaan. Op basis van deze scriptie kan geconcludeerd worden dat het gebruik 

van Indisch-Nederlandse uitroepen en stopwoorden waarschijnlijk ook zal blijven bestaan. Van der Toorn 

(1957) gaf daarnaast aan dat de uitroepen en stopwoorden vaker voorkomen als Indische Nederlanders 

onder elkaar zijn. Deze aanname komt overeen met de antwoorden die Indische Nederlanders gaven in de 

vragenlijsten.    

Wat is de attitude van de sprekers tegenover het Indisch-Nederlands?   

Over attitude is te zeggen dat de meerderheid van de Indische Nederlanders, jong en oud, een positieve 

attitude heeft omtrent het Indisch Nederlands. Bijna alle respondenten vinden het Indisch-Nederlands een 

mooie taal, en een taal om trots op te zijn. Ook is de meerderheid het erover eens dat mensen die het 

Indisch-Nederlands spreken, maatschappelijk een even hoge positie kunnen bekleden als sprekers van het 

Standaardnederlands.     

Op basis van de vragenlijst is gebleken dat er geen direct verband bestaat tussen identiteit en 

attitude. Men vond bijvoorbeeld niet altijd dat het spreken van het Indisch-Nederlands typisch was voor 

hun identiteit. Ook was bijna iedereen het eens met de uitspraak: ‘Mensen die het Indisch-Nederlands 

spreken zijn niet per se trots op hun afkomst. Ze spreken zoals ze spreken.’  

Het Indisch-Nederlands is redelijk afhankelijk van context en spreker. Iets meer dan de helft van 

de respondenten gaf aan dat het van de situatie afhangt in hoeverre zij Indisch-Nederlands spreken. Als 
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Indische Nederlanders in een omgeving zijn met alleen Indische mensen, gebruiken zij meestal meer 

Indisch-Nederlandse woorden. Opvallend is echter dat de eerste generatie meestal aangaf altijd hetzelfde te 

spreken, of dat nu in de supermarkt was of op een Indische soos. Wellicht dat zij minder een onderscheid 

maken in spreekstijl, en hun taal niet inzetten als groepsmarkeerder. Op de Facebookgroepen ‘Indoface’ en 

‘Indogroep’ (waar de vragenlijst werd uitgezet) was echter te merken dat mensen die berichten plaatsten 

vaak Indisch-Nederlandse elementen gebruikten, bijvoorbeeld woorden als ‘ajoh’, ‘ja’ en ‘lui’, en daarnaast 

de fonetische spelling zoals in het Petjoh gebruikten, bijvoorbeeld ‘seh’ in plaats van ‘zeg’. Het gebruik 

van het Indisch-Nederlands lijkt in deze community het groepsgevoel juist wel te versterken, en wordt dus 

ingezet als markeerder van lidmaatschap tot de groep.  

Helaas is er nog niet veel met zekerheid te zeggen over de attitude omtrent het Indisch-Nederlands 

van alleen de eerste generatie Indische Nederlanders die naar Nederland kwam. Zoals in de resultaten te 

zien, antwoordden zij erg inconsistent op de vragenlijst. Dit kan bijvoorbeeld liggen aan de te grote lengte 

van de vragenlijst, waardoor concentratie af kon nemen, of dat de respondenten de vragen niet goed lazen 

dan wel niet goed konden lezen.   

 

Ten slotte is in deze scriptie geen duidelijk onderscheid gemaakt tussen taalsituatie per periode of 

leefomgeving. Men heeft tijdens het koloniale bewind, en tijdens en na de oorlog in Indonesië natuurlijk te 

maken gehad met ontzettend diverse situaties: er waren bijvoorbeeld verschillende machthebbers die elk 

een andere taal spraken, en was er veel taalcontact tijdens de koloniale periode. Daarnaast was sprake van 

diglossie, waardoor de ene taal meer prestige genoot dan de andere en het gebruikelijk was per situatie van 

taal te wisselen. Respondent 3 van de vragenlijst over attitude schreef bijvoorbeeld: 

 
“Een onderscheid voor het gebruik van diverse Hollandse woorden in de spreektaal is afhankelijk 
van milieu en/of opleiding. Ook de periode van vóór- , tijdens en na W.O. II speelt mee. Mijn 
situatie was als volgt:  Ik heb een Hollandse moeder en een Indische vader. Tot aan de oorlog 
thuis gewoon Hollands gesproken, ook naar de bedienden toe. Tijdens de bezetting door Japan 
was mijn leefomgeving voornamelijk Javaans (mijn ouders zaten in een kamp, mijn broer en ik 
zaten bij onze grootouders buiten het kamp). De spreektaal thuis was Hollands, maar buiten de 
beschermde woning was het Maleis (pasar-Maleis) of Javaans. Velen van de Indo-groep hebben zo 
geleefd in die periode. Gingen naar de Indonesische school of kregen thuis (in de wijk) les in taal 
en rekenen. Met je speelvrienden was het een mengelmoes van Nederlands doorspekt met Javaanse 
of Maleise woorden. Na de oorlog was het weer Nederlandse les op school en thuis. Buiten was het 
nog wel een mengelmoes, maar spoedig werd er weer “netjes” gesproken. Alleen een bepaalde 
groep bleef nog lang een achterstand houden.” 

 

Het is dus duidelijk dat elke Indisch-Nederlandse spreker uniek is en dat een ingewikkeld samenspel van 

factoren invloed heeft (gehad) op het taalgebruik van de sprekers. De situatie speelt bijvoorbeeld mee: 

zoals de respondent aangaf werd met vriendjes op straat heel anders gesproken dan tegen de bediendes of 

de leraar op school. Maar ook afkomst (veel Europese voorouders of vooral ‘inlands bloed’), 

opleidingsniveau, het krijgen van Nederlands onderwijs en de taal van de machthebber (Portugees, 

Nederlands, Japans) spelen een rol. De respondent sprak bijvoorbeeld altijd Nederlands, maar tijdens de 

Japanse bezetting werd deze taal ontmoedigd en voerde het Javaans de boventoon.  
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Al met al is het geen gemakkelijke opgave het Indisch-Nederlands te generaliseren, of het nu gaat 

om iets taalkundigs als de definitie of kenmerken ervan, of iets sociolinguïstisch zoals wanneer het gebruikt 

wordt. Hopelijk heeft deze scriptie dan ook de interesse gewekt van de lezer om vooral meer onderzoek te 

doen naar dit interessante fenomeen.   
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Bijlage 1: De vragenlijst  

  Vragenlijst over het Indisch-Nederlands 
 
Dank u wel dat u mee wilt werken aan deze vragenlijst! Ik doe een onderzoek naar het Indisch-Nederlands. 

Daarmee bedoel ik het Nederlands zoals dat door mensen met een Nederlands-Indische afkomst wordt 

gesproken. Indische mensen zijn Nederlanders met wortels in Indonesië. Ze zijn daar bijvoorbeeld zelf geboren, 

of hun ouders. Voordat ik de vragenlijst begin, zou u eerst deze algemene zaken willen invullen? Dit is voor 

mijn onderzoek van belang. Het interview is verder anoniem, dus uw naam is niet nodig. Deelname duurt 

ongeveer 30 minuten. 

 

Leeftijd:              

Man/vrouw:            

Woonplaats:             

Hoogst genoten opleiding:           

Sinds wanneer woont u in Nederland?         

Heeft u, als u in Indonesië bent opgegroeid, Nederlandstalig schoolonderwijs gehad? Zo ja, hoe lang?  

                 

 

 

Nu begint de vragenlijst! 

Deel I: Grammatica van het Indisch-Nederlands 
 
1. Woordenschat 
 
Kent en gebruikt u de volgende woorden? Zet in de kolommen ‘ja’ of ‘nee’. 
 

- Nederlandse woorden met andere betekenis 

 Ik ken dit woord Ik gebruik dit woord 

Stroop (limonade)   

Jongen (bediende)   

Strootje (sigaret)   

Halsdoek (sjaal)   

Klutsen (speelkaarten schudden)   

Onderneming (plantage)   

Uitkomen (naar Indië gaan)   

Naar boven gaan (de bergen in)   
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- Nederlandse woorden alleen in de koloniale tijd gebruikt 

 Ik ken dit woord Ik gebruik dit woord 

Bultzak   

Hondenbruiloft    

Krontjong   

Leestrommel   

Lijfmeid   

Klimaat schieten   

Een muskietenvestje aantrekken    

 

- Indonesische woorden zonder Nederlandse equivalent 

 Ik ken dit woord Ik gebruik dit woord 

Mihoen   

Taugé   

Saté   

Ketjap   

Kroepoek   

Gado-gado   

Doerian   

Klapper   

 

- Maleise woorden 

 Ik ken dit woord Ik gebruik dit woord 

Pisang   

Warong   

Wadjan   

Pasar   

Tjitjak   

Kampong   

Dokter-djawa   

Mandiekamer   

Toetoep    

Tjat    

Sobat   

Obat   

 

3. Kent of gebruikt u de volgende uitroepen? 

 Ik ken dit woord Ik gebruik dit woord 

Adoe!   

Ajo!   
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Kassian..   

Soeda..    

Lò!   

Ai!   

 

5. Kent en gebruikt u de volgende woorden? Zet in de kolommen ‘ja’ of ‘nee’. 

 Ik ken dit woord Ik gebruik dit woord 

Pidjitten    

Pisangs    

Tawarren    

Geboenkoest    

Mandiën    

Sirammen   

Oeroessen    

Bongkarren   

Oelekken   

Gesaringd    

Toetoep    

Tjatten    

 

Deel II: Meningen over het Indisch-Nederlands 

Hieronder volgen dertig uitspraken. Geef met een cijfer (1 tot en met 5) aan in 

hoeverre u het eens bent hiermee. Kies uit: 

1 = Helemaal oneens  4 = Eens       

2 = Oneens   5 = Helemaal eens 

3= Neutraal    
 
 

NB. Deze vragenlijst gaat ervan uit dat u het Nederlands en Maleis vloeiend beheerst. Spreekt u echter 

Nederlands, maar ook een andere Indonesische taal (geen Maleis)? Geef dan hieronder aan welke dat is: 

 

Ik spreek___________________________________________________________________________________ 

 

Bij de stellingen die over het Maleis gaan, doe dan net alsof uw taal er staat (Javaans, Soendanees, e.d.). 

Dan kunt u de stelling toch invullen. J  
 

 



 61 

Dit zijn de stellingen: 

 

§ ‘IK VIND HET INDISCH-NEDERLANDS EEN TAAL OM TROTS OP TE ZIJN.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§  ‘HET INDISCH-NEDERLANDS IS ONDERDEEL VAN MIJN IDENTITEIT.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§ ‘IK SPREEK ALTIJD INDISCH-NEDERLANDS, ONGEACHT DE SITUATIE.’ 

 
 

HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 
§ ‘IK HEB NOG NOOIT NAGEDACHT OVER MIJN EIGEN SPREEKSTIJL. IK PRAAT GEWOON 

NEDERLANDS.’    
 

HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§ ‘MENSEN DIE HET INDISCH-NEDERLANDS SPREKEN, ZIJN NIET PER SE TROTS OP HUN AFKOMST. 

ZE SPREKEN ZOALS ZE SPREKEN.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

  

 

 

§ ‘ALS IK MEZELF EROP BETRAP DAT IK MALEISE WOORDEN OF UITDRUKKINGEN GEBRUIK IN DE 

AANWEZIGHEID VAN NEDERLANDERS, PROBEER IK ZE SNEL TE VERBETEREN.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§  ‘IK VIND DAT IK ANDERS PRAAT DAN NEDERLANDSE MENSEN. DAT VIND IK LEUK.’  
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HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 
 

§ ‘IK BEN NET ZOVEEL INDISCH ALS NEDERLANDS.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 
 

 

§ ‘SOMS ZEGGEN NEDERLANDSE MENSEN DAT ZE HET NIET SNAPPEN ALS IK BEPAALDE MALEISE 

WOORDEN GEBRUIK. DAN SCHAKEL IK OVER NAAR NEDERLANDSE WOORDEN DIE HETZELFDE 

BETEKENEN. MAAR ALLEEN ALS ZE EROM VRAGEN!’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§  ‘IK VIND HET INDISCH-NEDERLANDS EEN MOOIE TAAL.’ 
 

HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 
 

§ ‘IK GEBRUIK LIEVER NEDERLANDSE WOORDEN, OOK AL KEN IK DE MALEISE VERTALING VAN DIE 

WOORDEN.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

§ ‘MET INDISCHE VRIENDEN OF FAMILIE PRAAT IK ANDERS DAN TEGEN NEDERLANDSE VRIENDEN 

OF COLLEGA’S.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§ ‘ALS VEEL MENSEN OP MIJ HEEN INDISCH SPREKEN, VOEL IK MIJ MEER OP MIJN GEMAK DAN MET 

NEDERLANDSSPREKENDE MENSEN.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

§ ‘MENSEN DIE HET INDISCH-NEDERLANDS SPREKEN, ZIJN TROTS 
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OP HUN AFKOMST.’  

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 
 

§ ‘OP HET WERK OF ALS IK IN DE SUPERMARKT MET IEMAND PRAAT, GEBRUIK IK LIEVER GEEN 

INDISCH-NEDERLANDS. DAT DOE IK ECHT ALLEEN MET VRIENDEN EN FAMILIE.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

§ ‘IK DENK DAT NEDERLANDSSPREKENDE EN INDISCH-NEDERLANDS SPREKENDE MENSEN EEN 

EVEN HOGE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE KUNNEN BEREIKEN.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

§ ‘ALS IK MOET KIEZEN TUSSEN NEDERLANDSE OF MALEISE (OF: JAVAANSE, SOENDANESE, 

ETC.) TERMEN, GEBRUIK IK LIEVER DE MALEISE: BV. LIEVER ‘KETOEMBAR’ EN ‘TAHOE‘ DAN 

‘KORIANDER’ EN ‘TOFU’, OF LIEVER ‘TJATTEN’ EN ‘MANDIËN’ DAN ‘VERVEN’ EN ‘BADDEREN’.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 
§ ‘HET HANGT VAN DE SITUATIE AF IN HOEVERRE IK INDISCH-NEDERLANDS SPREEK.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 
§ ‘HET INDISCH-NEDERLANDS VIND IK NIET MOOI OM TE HOREN.’ 

 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 
 

§ ‘DE MENSEN DIE IK KEN, DIE TROTS ZIJN OP HUN INDISCHE AFKOMST, SPREKEN “MEER” INDISCH 

DAN MENSEN DIE GRAAG ZO STERK MOGELIJK WILDEN OPGAAN IN DE NEDERLANDSE 

SAMENLEVING.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 
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§ ‘BIJ NEDERLANDSE MENSEN GEBRUIK IK MINDER MALEISE WOORDEN OF UITDRUKKINGEN DOOR 

MIJN SPRAAK HEEN DAN ALS IK ROND INDISCHE MENSEN BEN.’  

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 
 

§ ‘IK VOEL MIJ FIJNER RONDOM NEDERLANDSSPREKENDE MENSEN DAN RONDOM MENSEN DIE 

INDISCH-NEDERLANDS SPREKEN.’  

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

§ ‘IK VOEL MIJ MEER INDISCH DAN NEDERLANDS.’     

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

§ ‘IK PRAAT MET INDISCHE VRIENDEN OF FAMILIELEDEN HETZELFDE ALS TEGEN BIJVOORBEELD 

MIJN NEDERLANDSE VRIENDEN OF COLLEGA’S.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§ ‘IK DENK DAT JE EEN HOGERE MAATSCHAPPELIJKE POSITIE KUNT BEREIKEN ALS JE 

UITSLUITEND NEDERLANDS SPREEKT DAN ALS JE UITSLUITEND MALEIS SPREEKT.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

§ ‘INDISCHE MENSEN UIT MIJN OMGEVING DIE HEEL TROTS ZIJN OP HUN AFKOMST, SPREKEN NIET 

“MEER” INDISCH DAN ANDERE INDISCHE MENSEN.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

§ ‘IN FAMILIESITUATIES PRAAT IK GRAAG INDISCH-NEDERLANDS, WANT DAAR VOEL IK MIJ HET 

MEEST OP MIJN GEMAK.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§ ‘IK VIND HET INDISCH-NEDERLANDS GEEN TAAL OM TROTS OP TE ZIJN.’ 
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HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§ ‘DAT IK INDISCH-NEDERLANDS SPREEK, VIND IK NIET PER SE ONDERDEEL VAN MIJN IDENTITEIT.’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

§ ‘IK HEB NOG NOOIT GEHOORD VAN NEDERLANDSE MENSEN DAT ZE ME NIET SNAPTEN ALS IK 

MALEISE WOORDEN GEBRUIK. IK HOEFDE ME NOG NOOIT NADER TE VERKLAREN!’ 

 
HELEMAAL ONEENS  HELEMAAL EENS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heel harte
lijk

 dank voor u
w 

medewerk
ing! 
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Bijlage 2. Uitgeschreven diepte-interview  
 

Het materiaal - geluidsopnames en getranscribeerde opnames - gebruikt voor mijn analyses zijn niet 

publiek beschikbaar, maar wel gedeponeerd bij het Utrecht Institute of Linguistics OTS. 
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Bijlage 3: Overzicht taal(variaties) op basis van   

                 Nederlands en Maleis 
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