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ISLAMITISCHMAlEISIEMETBRITSEFRANJE

Devene reizigerdroomtvanexotischestranden,avontuurliikeactivi-

teitenenopwindenduitgaanslevenin grotesteden.Endat allesis te

vindenin hetgoedgeorganiseerdeMaleisie.SelamatDatang!

Tekst en Foto's: Frits Njio Eigenlijk krijg je in Maleisie, naast het
immer vochtige tropische klimaat, alles dat
je hebben wilt tijdens een vakantie. Een uit-
stekend netwerk van autowegen, openbaar
vervoer, hotels in alle klassen, winkeIcentra

en parken zijn voorhanden. Maar ook moei-
lijk doordringbare tropische regenwouden
en exotische zandstranden zijn in overvloed
aanwezig. Mijn aankomst is in de vroege
morgen om half zeven op de nieuwe lucht-
haven Kuala Lumpur International Airport
met Malaysia Airlines non-stop vanuit
Schiphol per ultramoderne Boeing 777.
Vlotjes door de douane per touringcar in een
uur naar het luxe Istana-hotel in het centrum

van hoofdstad Kuala Lumpur, in de volks-
mond kortweg KL geheten. De metropool
ziet er enigszins desolaat en verlaten uit.
Kuala Lumpur lijkt een rustige, vredige pro-
vinciestad. Maar dat komt vooral door het

Chinese Nieuwjaar, ofwel Lunar New Year
in februari en dan zijn veel gezinnen een
weekje de stad uit. Maar ook de beruchte
financiele crisis in Azie zorgt voor bedui-
dend minder buitenlands bezoek. Hier zijn
ogenschijnlijk geen relletjes of onlusten
geweest en het dagelijks leven lijkt zijn nor-
male loop te hebben. Uit de hotellobby
lopen we naar buiten en de hitte omarmt je
direct, als in een warm bad. Wauw, eindelijk
weer in Azie! Met een pet en zonnebril op
went het lichaam snel aan de temperatuur.
Hoge wolkenkrabbers en overdekte winkel-
centra worden afgewisseld door eetstalletjes
langs de straten, die aangename geuren als
die van het populaire rijstgerecht nasi lemak
verspreiden.Op straat lopen veelChinezenen
Islamitische Maleisiers. Moslimvrouwen

dragen hoofddoeken in felle kleuren, terwijl
hun eigentijds gekapte stadsgenootjes in
vlotte jeans en T-shirts menig toerist doen
omkijken. Maleisie is een Islamitisch land,
maar staat alle andere godsdiensten vrij toe.
Selamat datang! Welkom. Bijna iedereen
spreekt Aziatisch Engels, ofwel Singlish,
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dat is overgewaaiduit zuiderbuur Singapore.
Het accent levert vaak verrassende uitspra-
ken op. Joe want biel, sil? Twellingits, plis.
Tenks.

ONEMC MALAY,PLEASE!
KL herbergt vele monumenten en eland-
marksL Het centrale Merdeka (vrijheids)-
plein, waaraan de aloude Britse Selangor-

club uit vervlo-

gen koloniale tij-
den ligt, is
eigenlijk een
grasgroen cric-
ketveld. Typical
British. Aan de
andere kant staat

het opvallende
Sultan Abdul

Samad gebouw
in Moorse stijl,

dat tegenwoordig dienst doet als
Hooggerechtshof. Vroeger was het kolo-
niale secretariaat hier gevestigd. De veertig
meter hoge klokkentoren wordt ook wel de
Big Ben van Maleisie genoemd. Daarachter
staat het parlementsgebouw. Een paar

straten verderop
is het nationaal
monument zeker
de moeite waard.
Het herdenkt de

~--

overwinning op
de communisten

in de jaren vijf-
tig, nadat de
Britse overheer-
sers waren ver-
trokken in 1949.

Interessant is een bezoek aan de momenteel

hoogste kantoortorens ter wereId, de
Petronas Towers. Deze aluminium tweeling-
torens priemen zich 683 meter hoog
in de azuurblauwe hemel. Rond dit voor

publiek gesloten
hoofdkantoor van
de nationale olie-

maatschappij is
een overdekt win-

kelcomplex
gebouwd met
werkelijk alle
denkbare wester-

se goederen en
gerechten, zoals
een onvermijde-

lijke Amerikaanse hamburgertent. One Mc
Malay, please! Ideaal om even af te
koelen in de airconditioning, ook voor de
Maleisier.
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HETULTlEMEOVERZICHT
Voor het ultieme overzicht moet de KL-

tower per lift worden beklommen naar het
restaurant en observatiedek hoog boven het
stadscentrum. Tijdens een tropische regen-
bui is dit laatste echter af te raden, want de

straten lopen dan letterlijk onder en is er
geen doorkomen meer aan. De stad doet dan
zijn naam eer aan, heet het. Kuala Lumpur
betekent letterlijk: modderige samenvloei-
ing van twee rivieren. Dan gaat het 13km de
stad uit richting Batu Caves, een
Hindoelstische bedevaartplaats met trappen
van maar liefst 272 treden. Boven kunnen de

kathedraal en donkere grotten worden beke-
ken. Veel mensen van Indiase afkomst

bezoeken de grotten. En er is gezorgd voor
natuurlijk entertainment, want bavianen zor-
gen voor het nodige vertier tijdens het trap-
lopen en krijgen van alles te eten. Pas wel op
zonnebril en pet, want ze springen levendig
rond en kunnen alles pakken, dat los en vast

zit. Eenmaal boven komen er nog meer aap-
jes uit de mouw en kan een monument wor-
den bezichtigd. Na eenzelfde aantal treden
terug weer veilig op de grond, wacht een
schil verse kokosmelk. Dit smaakt echt naar
meer.

SCHEIDINGVAN TAFELENBIER

's Avonds eten we buiten in een zogenaamde
hawkersbar. Het kost hier bijna niets voor
onze begrippen en je mag de gerechten vrij
uitzoeken en aanwijzen.Youlike spicy food,
sir? Ik wel. Maar dan komt het

Mohammedaanse geloof spontaan een
vorkje meeprikken, want er mag in het
openbaar geen bier worden gedronken. Wel
frisdrank. We besluiten tot een compromis
en drinken binnen -buiten hun gezichtsveld
- het koele lokale Anchor-bier op. Dan een
rondje wandelen voor de spijsvertering naar
Chinatown, de kleurrijke Chinese wijk en de
door de overheid gedoogde zwarte markt



DEUBUDIAH-MOSKEELlGTIN EENBUITENWIJK,NAASTKOLONIALEHUIZEN
METBRITSEACCENTEN,ZOALSHETMETNAGELSCHAARTJESGEKNIPTEGROENE

GRASVELDEN DEONVERMIJDELlJKECRICKETPAALTJES

aan de lijnen. Langs de kant van de weg
staan de karakteristieke eetkraampjes op
wieltjes van schreeuwende verkopers, die
voor een appel en een ei hun nasi en sate aan
de manlvrouw proberen te brengen. Veel
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slingerende fietsers op de weg vormen de
ondoordringbare frontlinie voor alweer een
rood stoplicht. Bij groen zwermen ze weer
als mieren uiteen, sommigen beladen met
grote stapels karton onder luid getoeter van
optrekkende vrachtauto's en bussen. Even
buiten Ipoh verrijst de tempel Perak Tong
langs de Jalan Kuala Kangsar, die we verder
volgen.

I
, i

BRITSETRADITIEIN SATESAUS

Door de kampongs gaat het verder naar het
koninklijke stadje Kuala Kangsar, zetel van
de Sultan van de staat Perak. Achter het cen-
trum bevindt zieh een van de mooiste mos-
keeen ter aarde. De Ubudiah-moskee is in

opdracht van de sultan van Perak gebouwd
door een Indiase architect aan het begin van
deze eeuw. Overeenkomsten met de

beroemde Taj Mahal in Agra, India, zijn
zeer treffend. Een plaatje. Op kousenvoeten
naar binnen en een enkele moslim begeeft
zich vol overgave in gebed. Opvallendj!
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genoeg ligt deze moskee in een afgelegen
buitenwijk, naast oude huizen uit de kolo-
niale tijd met typisch Britse sporen, zoals
het ogenschijnlijk met nagelschaartjes
geknipte groene grasveld en de onvermijde-
lijke cricketpaaltjes in het midden. In
dezelfde buurt staat het riante onderkomen

van de sultan van Perak, het Istana

Iskandariah. De torenspitsen bestaan uit
prachtige gouden uien, die in het zonlicht
glimmen: een blikvanger van de eerste orde.
In het paleis is ook het Koninklijk museum
van Perak gehuisvest met tal van rijkdom-
men en plaatselijke relikwieen. Ben straatje
verder heuvelafwaarts staan het Rest House

en oude residentie; typisch Brits-koloniale
huizen met veranda's en schitterende tuinen.

De van palmblad en hout opgetrokken resi-
dentie op palen herbergt nu een koloniaal
museum met veel oude foto's. Tempo doe-
loe. Ben opvallende gelijkenis met onze his-
torie in Indonesie. Een mooiere zonsonder-

gang is niet te bedenken. Britse traditie in
satesaus. In de schemer gaat het door heu-
velachtige, lommerrijke lanen weer verder.
Nog een laatste stop bij Taiping voor een
bezoek aan Maxwell Hiel, een verkoelend

recreatieoord. Verderop bevinden zich de
mooie Lake Gardens. Dan is het inmiddels

donker geworden en wordt doorgereden
naar het eiland Penang.

PARELVAN DEORIENT

Over de 10 kilometer lange Penang-brug
gaat het richting Georgetown, de hoofdstad

van het eiland. OpvaIlend zijn de resten van
het koloniale verleden, die nog prominent
aanwezig zijn. Eigenlijk helemaal nog niet
zo gek lang geleden, want in 1949 werdde
Maleisische federatie onafhankelijk en de
laatste Britten vertrokken pas begin jaren
zestig. Georgetown is de hoofdstad van
Penang en vernoemd naar de Britse koning
George III. De bevolking is overwegend
Chinees. In de zinderende zon is het verkeer

druk. Tussendoor zoeken tal van brommers,
scooters en fietsers hun weg. Hoofdweg
Jalan Penang is een typisch Chinese winkel-
straat. De moderne toren Komtar torent

hoog boven het stadsgewoel uit. Binnen is
het druk met winkelend publiek, genietend
van de verkoelende airco, frisdrank en een

snack. Richting kust - Georgetown Hgt
tegen de noordoostpunt van het eiland
omgeven door stranden - komt een volwaar-
dig staaltje historie in beeld. Het voormalig
Britse gouvernementsgebouw en huidige
gemeentehuis pronkt nog immer in statig
wit langs de kustlijn. In de schaduw vaneen
portiek zitten een paar oudere mannetjesop
hun hurken mij lachend aan te kijken.
Selamat pagi, groet ik op z'n Maleis en ze
mompelen geamuseerd pagi terug. In de
schaduw bij het tegenover gelegen monu-
ment hoor ik een paar meisjes met hoofd-
doeken zachtjes giechelen. Vroeger kwamen
hier de veerponten uit Butterworth op het
vasteland aan. Resten van de passagiers-
terminal staan ongebruikt in de zon te ver-
schralen sinds de brug open isoVerderopin
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de haven lossen vissersboten hun dagverse
vangst op de kade. Aan de andere kant van
het stadspark staan op een vestingmuur van
het Fort Comwallis enige kanonnen uit een
grijs verleden opgesteld, waarvan de voor-
naamste de inscriptie VOC (Verenigde
Oost-Indische Compagnie) bevat en dus van
Hollandse afkomst moet zijn. Het VOC-
kanon blijkt een hele reis te hebben afgelegd
door de eeuwen heen, want het is oorspron-
kelijk gevonden op het Indonesische eiland
Sumatra, meegenomen naar Malakka en de
Britten hebben het tenslotte op Penang geIn-
stalleerd. Even verderop staat een fiere witte
klokkentoren in een rotonde te pronken: St.
Georges Church, gebouwd in 1818 en de
oudste Anglicaanse kerk in Zuidoost-Azie.
Aan de overkant van de straat is het Penang
Museum, gevestigd in een oud paleis. Hier
wordt het leven in de 1ge eeuw nog breder
uitgemeten met een Maleis-Chinese bruids-
karner en een kunstgalerie. Andere interes-
sante bezienswaardigheden zijn het Chinese
familiecomplex Khoo Kongsi, dat bestaat
uit een tempel, theater en authentieke
Chinese winkelpanden.

DEJUNGLEIN

Dan gaat het de stad uit via de toeristische
stranden van Tanjung Bungah aan de noord-
kust naar Ayer Hitam, waar de boeddhisti-
sche tempel Kek Lok Si hoog boven de heu-
vels uittorent. Het is de grootste tempel van
Maleisie. Verder (ei)landinwaarts zijn het
Penang cultureel centrum, de vlinderboer-
derij, de fraaie botanische tuinen van
Penang Hili en pittoreske kampongs als
Balik Pulau midden op het eiland een
bezoekje waard. De tocht vergt veel stuur-

bike-trajecten door het
inlandse gebergte uitge-
zet. Dan verlaten we

via het vliegveld Bayar
Lepas het eiland om te
landen aan de oostkust
van Maleisie in Kuan-

tan. Vanuit het prachtig
gelegen Franse resort
en verrnaakscentrum

Club Med bij Cherating,
gaan we naar het water-
gebied Tasik Chini, dat
uit twaalf met elkaar
verbonden meren be-
staat. Hier treden we de

onvervalste tropische
jungle binnen en stap-
pen over in primitieve
motorbootjes met pro- ~:J
visorisch gemonteerde (
bankjes. Gehuld in
oranje zwemvesten
scheuren we de brede

Pahang-rivier op. De lokale Jakun-volks-
stam in kampong Tanjong Puput demon-
streert traditioneie ambachten, zoals het

maken van medicijnen, vuur aanmaken uit
mos, met een lange blaaspijp pijltjes
schieten op een dartbord en het tappen van
rubber uit de bornen. Daar zit caoutchouc in.

In een andere kampong verzamelen kinde-
ren zieh voor de fotograferende en filmende
bezoekers en sommige lieve kleintjes zou je
zo willen meenemen. In het gebied zijn
maar liefst 138 soorten flora en 84 soorten
zoetwatervissen te vinden. Avonturiers

kunnen hier dan ook hun 101op: wandelen
met rugzak door de jungle, kanoen, per

motorboot rond-

varen, vissen,

vogels bekijken
en kamperen in
de kampong bij
de plaatselijke
bevolking. Dit
gebied grenst
aan het groene
hart en grootste
natuurpark van
Maleisie, Taman

Negara. Dan breekt de laatste etappe aan
op het Maleisische schiereiland, of zoals
de Britten het zeiden: The Malaccan
Peninsular.

IN DEDONKERESTRATENVAN
CHINATOWNHEERSTEENDRUKTE
VANJEWElSTETUSSENVERlICHTE

KRAMENENORANJElAMPIONNEN
TEREREVANHETCHINEESNIEUWJAAR

manskunst door de bergen, vergelijkbaar
met een stevige Alpenrit vol haarspeldboch-
ten. Aan de zuidkust van het eiland is het

schilderachtige vissersplaatsje Batu Maung
een korte tussenstop waardig. Penang is
ideaal voor wie naast het luie mediterrane

strandleven ook een snufje plaatselijke
cultuur wil opsnuiven en actief wil zijn. Dat
kan, want sinds kort zijn speciale mountain-

VAN OUDEDINGEN,DIEBLlJVEN
Melaka of Malacca, zoals de Britse over-

heersers de stad en regio vroeger schreven,
kan bogen op een eeuwenoude geschiedenis.

Ongeveer honderdvijftig kilometer ten zui-
den van de hoofdstad Kuala Lumpur ligt
Melaka aan de westkust met zijn natuurlijke
zeehaven. Het water heet dan ook de Straat

van Melaka, dat aan de andere zijde grenst
aan het Indonesische eiland Sumatra. Vele

naties hebben deze stad en regio bevolkt.
Zo'n vierhonderd jaar geleden heersten de
Portugezen over het sultanaat van Melaka,
totdat het rond 1600 werd veroverd door de
Hollanders. Onze voorzaten zouden hier

ruim honderdvijftig jaar blijven voor de
lucratieve handel in specerijen en goederen
via de rijke haven van Melaka, zo haIver-
wege Batavia, Nederlandsch Indie. Omdat

Nederland toen in oorlog raakte met
Frankrijk, gaf ze het in bruikleen bij de
Britten. Deze stonden het echter niet meer af
aan de Hollanders en bleven tot de onafhan-

kelijkheid in 1949, ongeveer vergelijkbaar
met die van ons in Indonesie. Uit de

Hollandse tijd stamt het dominante
Stadthuys-museum en de Christelijke kerk
aan het centrale plein Jalan Kota. In het
museum staan interessante curiosa opgesteld.
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ALGEMEENMaleisie is een islamitisch land

met een vredige, harmonieuze maatschappij.
De Maleisier is hulpvaardig, vriendelijk en
spreekt bijna altijd Engels. De multicultu-
rele samenleving bestaat uit Maleiers, Tamil,
Hokkien- en Canton-Chinezen, Indiase
Punjabi en Britten.

TRANSPORTMalaysian Airlines en KLM
vliegen dagelijks tussen Kuala Lumpur en
Amsterdam.

TIPDoor de voortdurendeAzie -crisiskunnen

gemakkelijk reisfaciliteiten als excursies,
hotelkamers en transportmiddelen worden
geboekt wegens relatieve onderbezetting.

VALUTADe nationale munt Ringgit is onge-
veer vijftig cent waard. Handig met het
omrekenen dus. Wat niet wil zeggen dat alles
hier ook voor half geld te koop iso Sterker
nog, het gemiddelde prijsniveau is vaak nog
lager, vergeleken met die in ons land.

INFORMATIEINWINNENMalaysia Air-

lines: telefoon 020 - 6204206, Internet:
http://www.malaysiaairlines.com.my Club
Med: telefoon 020 - 6070607, Internet:

http://www.clubmed.fr Tourism Malaysia:
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Boven op St. Pauls Hili vallen vooral de
grote grafzerken op van hier gestorven
Hollandse kooplieden en hun familie rond
de ruIne van de Portugese Fort A Famosa.
Zeer indrukwekkend en nog goed leesbaar
zijn de Oud-Hollandse grafopschriften.
Verder veel ruInes. Aan de andere kant van

een modderige rivier ligt de naar Hollandse
origine genoemde Jonkerstraat met veel
kunst, galerieen en antiek.
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CONCLUDEREND
Maleisie is als vakantieland een ideale

bestemming voor zowel de passieve strand-
aanbidder (Penang), actieve stadsbezoeker
(Kuala Lumpur), cultuurvorser (Ipoh, Kuala
Kangsar, Penang) als de avonturier (Tasek
Chini, Taman Negara). De Maleisiers zijn
open en gastvrij, het landschap en natuur
prachtig, de binnenlandse verbindingen
goed. Het is het enige land in Zuidoost-Azie
met fly & drive-arrangementen. En dat zegt
wel iets over de arbeidzame en commer-
ciele mentaliteit. Terimah Kasi! I

Internet http://tourism.gov.my Reliance
Sightseeing: Internet: http://www.reliance-
sightseeing.com.my
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