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DE MYSTIEK VAN MALEIS LEIDERSCHAP 

 
Bouwstenen voor een psychoanalytisch begrip van Maleise 

leiderschapskwaliteiten in politiek en bedrijfsleven  
 

 

Dit is een verkennend onderzoek om de Maleise leiderschapskwaliteiten in de politiek en 

het bedrijfsleven beter te begrijpen. 

 

De noodzaak tot onderzoek kwam voort uit de niet-aflatende kritiek, onder meer door 

politieke leiders, op de Maleiers (autochtone Maleisiërs) en hun onvermogen om met 

succes deel te nemen aan het bedrijfsleven, ondanks de enorme inspanningen van de 

Maleisische overheid om de Maleiers na de onafhankelijkheid hier actief bij te betrekken. 

 

Een korte oriëntatie aan het begin van het onderzoek kronkelde door Malaya, de naam 

waaronder het land eerder bekend was, daarna zijn onafhankelijkheid, en vervolgens zijn 

identiteit als Maleisië in 1963. Het belangrijkste economische probleem waar de Maleiers 

toen voor stonden was dat ze achter leken te blijven bij de Chinese en Indiase 

immigranten. Het Maleise economische probleem, dat niet serieus werd aangepakt door 

de leiders van het nieuwe onafhankelijke land en waarvan de politieke macht grotendeels 

bij de Maleiers lag, barstte uit in rassenrellen na de algemene verkiezingen in 1969, toen 

de dominante Maleise partij, UMNO, en zijn coalitiepartners het slecht deden en hun 

politieke dominantie werd bedreigd. Het land begaf zich op onontgonnen terrein met deze 

beruchte tegenslag, welke grotendeels werd gezien als het gevolg van de economische 

marginalisatie van de Maleiers in hun eigen land, dit tegen hun niet geheel onredelijke 

verwachtingen in dat hun economische positie na de onafhankelijkheid aanzienlijk zou 

verbeteren. De NEP (nieuwe economische politiek) werd geformuleerd om de Maleiers op 

economisch gebied te helpen met een voorkeursbeleid met als doel in een periode van 

twintig jaar van 1971 tot 1990 voor de Maleiers een aandeel van 30% in de economische 

taart van het land te behalen. 

 

Ondanks de implementatie van het stimulerend beleid van de NEP .waarmee links en 

rechts voorkeursbehandelingen werden gecreëerd voor de Maleiers, werd dit doel na zelfs 

veertig jaar nog niet bereikt. Het falen van de Maleiers om van de positieve 

regeringsmaatregelen te profiteren, leidde tot het wijdverbreide sentiment dat de Maleiers 

in het algemeen geen bekwame bedrijfsleiders en ondernemers zouden zijn. 

 

Terwijl het Maleise zakelijke leiderschap kritisch onder de loep werd genomen waren de 

Maleiers, die op het punt stonden te worden gebrandmerkt als onbekwame zakenlieden, 

tegelijkertijd succesvol in hun politieke leiderschap, dat van Maleisië een economisch 

succes maakte. Hoewel het economische succes van Maleisië dan vooral mag worden 

toegeschreven aan de hardwerkende Chinees Maleise ondernemers, kan de impact van een 

juist en pragmatisch politiek leiderschap, en een raamwerk voor het economische beleid 

waarin het Maleise politieke leiderschap een cruciale rol speelde, niet buiten beschouwing 

worden gelaten. Maleisië zou zonder dit politieke leiderschap niet zijn huidige 

economische succes hebben bereikt. Een paneldeskundige gaf een treffende omschrijving: 

"Zonder Maleis leiderschap zal de rest teloorgaan." 

 

Ik ben dan ook aan dit onderzoek begonnen met een tweeledig doel. De kern was om een 

verkennend onderzoek uit te voeren met behulp van de klinische en psychodynamische 



 

benadering om het gebrek aan succes van de Maleiers in het bedrijfsleven beter te 

begrijpen. Het bijkomende doel was om de politieke leiding van de Maleiers te laten zien 

hoe zij met succes politieke leiding hebben te weten geven aan hun land. 

 

Na het uiteenzetten van de paradoxale situatie van het Maleise leiderschap, namelijk de 

kwaliteit om leiding te geven en de grondslag te leggen voor de groeiende economie van 

Maleisië afgezet tegen het onvermogen om eenzelfde niveau van succes te bereiken in 

hun eigen betrokkenheid bij het bedrijfsleven, richtte het onderzoek zich op 'het politieke 

beheer en management van Maleisië'. Hiertoe werd het leiderschap van alle vijf premiers 

van Maleisië vanaf de onafhankelijkheid in 1957 tot en met 2009 geanalyseerd om hun 

leiderschapsstijl en waarden te kunnen beschrijven. Dit wees op de relevante economische 

factoren die hebben bijgedragen tot het economische succes van Maleisië onder de laatste 

vijf premiers. 

 

Toen was vastgesteld dat het Maleise politieke leiderschap een economisch succesvol 

land had weten op te bouwen, werd dit de aanzet om mijn onderzoek uit te breiden en 'het 

innerlijke theater' van de Maleiers in zijn culturele en psychosociale aspecten beter te 

gaan begrijpen. Ik maakte hiertoe gebruik van historische en hedendaagse teksten over de 

Maleiers, en gebruikte vier verschillende culturele modellen ontleend aan Hofstede, 

Schein, Trompenaars & Hampden-Turner en Kets de Vries. 

 

De analyse van de Maleise manier van leven volgens de verschillende dimensies van de 

culturele modellen die in dit onderzoek werden gebruikt bleek vruchtbaar. Het bracht aan 

het licht dat de Maleier een grote machtsafstand aanvaardt en collectivistisch is ingesteld 

met een lage onzekerheidsvermijding (d.w.z. dat hij veranderingen zonder veel angst 

accepteert). Verder geeft hij de voorkeur aan particularisme (het soepel toepassen van 

regels om aan situaties tegemoet te komen) en communitarisme (collectivisme en 

communitarisme gaan hand in hand). De invloed van het feodalisme maakt hem ook 

diffuus van aard (ontwijkend en tactvol), en hij accepteert toeschrijving meer dan prestatie 

('wie je bent' in plaats van 'wat je weet en kunt'). 

 

Verder bleek dat de Maleier iemand is die in harmonie leeft met zijn omgeving, zich 

oriënteert op zijn (meer fatalistisch), zijn emoties verbergt (neutraal en niet affectief), en 

een hoge context aanhoudt bij communicatie (is liever indirect). Van al deze culturele 

attributen van de Maleier werd vastgesteld dat ze direct, indirect of omgekeerd gerelateerd 

waren aan machtsafstand, hetgeen voortkomt uit feodalisme. 

 

Door middel van literatuuronderzoek naar de Maleiers identificeerden we zestien Maleise 

kenmerken en koppelden deze aan de verschillende culturele dimensies die werden 

ontleend aan de vier culturele modellen. 

 

Van de zestien kenmerken van Maleiers waren er tien die direct of indirect verband 

hielden met machtsafstand, dat verweven is met feodalisme. Feodalisme in combinatie 

met kolonialisme werden voorlopig gezien als de twee belangrijkste oorzaken voor de 

sociale en economische problemen van de Maleiers, hiervoor bestaat sterke steun uit de 

beschikbare literatuur (Alatas, 1977; Andaya & Andaya 2002; Husin Ali, 2008; Milner, 

2008; Omar, 2006; Zamani, 2002). Een paar schrijvers identificeerden feodalisme en 

kolonialisme als de hoofdoorzaak van een aantal ernstige psychologische problemen 

onder de Maleiers (Abdullah, 1843; Alatas, 1977; Clifford, 1898; Dr. Mahathir, 1970). 

 



 

Aangezien onderzoek bevestigde dat de problematiek van de Maleiers ook psychologisch 

van aard was, ondersteunde dit de beslissing om vanaf het begin van dit onderzoek de 

klinische en psychodynamische aanpak te gebruiken om de Maleiers beter te begrijpen. 

 

Met een historisch begrip van de Maleier en van diens 'innerlijke theater' als achtergrond 

voor het onderzoek, kwam de keuze van een geschikte methodiek voor dit onderzoek, 

grotendeels kwalitatief en multidisciplinair van aard, aan de orde. Na zorgvuldige 

evaluatie werd gekozen voor een multidisciplinaire aanpak met gebruikmaking van de 

zogenaamde ‘grounded theory', interpretatieve methodologie, ervaringsgegevens, 

veldwerk bestaande uit interviews met focusgroepen en expertpanelinterviews, en 360 

graden-feedbackinstrumenten. Deze verschillende methoden vormen een geschikte 

aanpak om via het klinisch paradigma relevante empirische gegevens te verzamelen voor 

dit verkennende onderzoek naar Maleis leiderschap. 

 

Omdat de studie probeert de Maleiers te begrijpen als een ras, bleken psychoanalytische 

theorieën over grote groepen, waaronder large group identity en large group regression 

zoals uiteengezet door Volkan, een inzichtelijke dimensie te bieden voor het begrijpen en 

evalueren van de Maleise problemen, die nog nauwelijks waren bestudeerd vanuit een 

klinische perspectief. 

 

In het hoofdstuk over onderzoeksmethodologie (hoofdstuk 4) werd uitgelegd dat dit 

onderzoek naar Maleis leiderschap op meer dan één methode berust om de Maleiers te 

begrijpen. Dit vroeg derhalve om een omvattend begrip van het onderwerp, wat 

metaforisch gezien overeenkomt met het pellen van de lagen van een ui. Ik noemde ze de 

vijf niveaus, en op elk niveau was het doel om dieper, en onder het oppervlak te kijken.  

 

Op een eerste niveau begon het onderzoek met een literatuurstudie van gepubliceerde 

werken over Maleiers in historische verslagen. Daarna werden de werken van 

hedendaagse schrijvers over de Maleiers en hun sociale en economische problemen 

geanalyseerd. Op een dieper niveau boden de focusgroepen en paneldeskundigen, allen 

Maleiers (met uitzondering van 3 van de 20 paneldeskundigen waarvan één Britse, één 

Chinese en één Indiase Maleisiër), informatie uit eerste hand over de verschillende 

problemen waarvoor de Maleiers zich gesteld zien op het gebied van politiek, cultuur, 

onderwijs, religie, familie en daarnaast de concurrentie met de Chinezen. 

 

Op basis van discussies in de focusgroep en interviews met deskundigenpanels, kwamen 

enkele belangrijke thema's naar voren als belemmeringen voor Maleis leiderschap in het 

bedrijfsleven: 

 

 De Maleise feodale cultuur leidde tot afhankelijkheid en de subsidiementaliteit; 

 Gebrek aan ervaring en passende opleiding; 

 De wens van politici om het weggeefsysteem in stand te houden leidt tot corruptie; 

 Het onderwijs is niet afgestemd op het verbeteren van de Maleise inzichten in het 

bedrijfsleven; 

 Het onvermogen van de Maleiers om met de ervaren en hardwerkende Chinezen te 

concurreren door gebrek aan voldoende opleiding en het juiste onderwijs; 

 Misleide of misplaatste religieuze overtuigingen en conflicten. 

 

De discussies in de focusgroepen en de visies van de paneldeskundigen over de Maleiers, 

en hun respectieve evaluaties van de problemen van de Maleiers met leiderschap in het 

bedrijfsleven, legden de basis voor een aselecte steekproef van 41 Maleiers om hen te 



 

onderwerpen aan een empirische toets met 360 graden-feedbackinstrumenten. 

Verschillende onderscheiden en eminente zakelijke persoonlijkheden in het land 

ondergingen de vijf verschillende 360 graden-feedbackinstrumenten. De resultaten 

daarvan werden vergeleken met een internationale database van zakelijke leiders, 

mondiaal en uit Azië. Uit de resultaten met deze instrumenten bleek dat de Maleiers 

zichzelf, in het algemeen, hoger dan de mondiale leiders inschaalden. Deze 

overwaardering door de Maleiers zou te wijten kunnen zijn aan factoren als eigenwaarde 

en een positief zelfbeeld, sociale wenselijkheid, de feodale en hiërarchische mindset met 

een hoge machtsafstand, meegaandheid en kasihan (mededogen). 

 

Niettegenstaande de verschillen tussen de Maleiers, de mondiale, en de Aziatische leiders, 

was er een verrassend element dat naar voren kwam bij de vergelijking van vier van de 

vijf instrumenten – de Global Executive Leadership Inventory (GELI), de 

persoonlijkheidsaudit (PA), de Leadership Archetype Questionnaire (LAQ), en de 

Inventory Leadership Style (ILS) – en dat is de overeenkomst in patronen tussen de 

Maleise, wereldwijde en Aziatische leiders. Deze gelijkenis in patronen biedt prima facie 

bewijs dat goed opgeleide Maleiers op senior bedrijfs- of overheidsposities met goede 

blootstelling aan ervaringen en training, niet erg veel anders zijn dan die in de database 

van wereldwijde en Aziatische leiders. Deze bevinding is echter nog maar zeer voorlopig, 

en moet worden bevestigd door meer, breder en diepergaand onderzoek. Dit is een zeer 

belangrijk aspect voor het onderzoek. Als nader onderzoek de voorlopige bevinding van 

deze studie opnieuw zou bevestigen, dan kan met meer vertrouwen de hypothese worden 

aangenomen dat als de Maleiers eenmaal uit de regressie komen en zij zich verder 

ontwikkelen dankzij de juiste opleiding en ervaring, ze ook in staat zullen zijn om te 

concurreren met alle leiders van internationale bedrijven. Er zijn, met andere woorden, 

geen andere, inherente zwakke aspecten met betrekking tot de Maleiers, dan behalve de 

regressie als gevolg van historische factoren, waar verder in het onderzoek op in is 

gegaan. 

 

Na het doorlopen van de onderzoekstocht om de Maleiers op vijf verschillende niveaus te 

begrijpen (historische verslagen, eigentijdse geschriften, focusgroepdiscussies, interviews 

met deskundigenpanels en 360 graden-feedbackonderzoek), werden de feiten en gegevens 

geïntegreerd en geïnterpreteerd met de focus op de grote vraag naar de Maleise 

leiderschapsproblemen in het bedrijfsleven. Met behulp van het klinisch perspectief en de 

psychoanalytische theorieën over grote groep-identiteit, grote groep-regressie en de 

transgenerationele overdracht van trauma, en met de steun van verschillende historische 

auteurs, kon beargumenteerd worden dat de oorsprong van de Maleise cultuur kan worden 

afgeleid uit het feit dat de Maleiers slachtoffer zijn van grote groep-regressie, die effectief 

voorkomt dat ze succesvol worden in het bedrijfsleven. Tenzij de Maleiers doelbewust in 

een progressieve modus worden gebracht, zal het succes van de Maleiers in het 

bedrijfsleven waarschijnlijk beperkt blijven. 

 

Tegen de achtergrond van regressie kwamen andere gebreken naar boven die hebben 

bijgedragen tot het falen van de Maleiers in het zakenleven. Hieronder valt onder andere 

het falen van de regering om in te zien dat het creëren van succesvolle Maleise zakelijke 

leiders een adaptieve uitdaging is, en niet een technisch probleem dat kan worden 

opgelost door Maleiers simpelweg te voorzien van vergunningen en financiële middelen. 

Andere factoren zijn onder meer de rassenrelaties die onder de oppervlakte spelen, de 

concurrentie van de stevig gevestigde Chinese ondernemers die op subtiele wijze de 

Maleise vooruitgang in het bedrijfsleven schaakmat zetten, en zwakke punten in de 

implementatie van de NEP. 



 

 

Het onderzoek wijst in beginsel op het falen van de regering om de Maleise 

psychologische situatie en het 'innerlijke theater' van de Maleiers te begrijpen als de meest 

waarschijnlijke, primaire oorzaak voor het gebrek aan succes van de Maleiers in het 

bedrijfsleven. 

 

Een aantal gedachten en overwegingen voor toekomstig werk werden in dit onderzoek 

aangeboden om de eerdere mislukkingen aan te pakken die in dit onderzoek aan het licht 

zijn gekomen. Aangezien dit onderzoek slechts van verkennende aard is, is het belangrijk 

om te benadrukken dat verdere rigoureuze tests en een dieper gaande reflectie de sleutel 

zullen zijn tot het maken van die spectaculaire vooruitgang naar het uitvogelen van de 

antwoorden op het dilemma van het gebrek aan economisch en zakelijk succes van de 

Maleiers. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


