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Pengenalan 
Penulisan nahu Melayu bermula pada abad ke-17. Penulisan nahu ini tidak muncul secara 
tiba-tiba, sebaliknya berlaku secara evolusi, iaitu bermula dengan menyisipkan aspek nahu 
dalam buku perbualan, kamus, dan kemudian, barulah muncul nahu Melayu yang lengkap 
(Karim, 2007). Perkembangan nahu Melayu yang berlaku secara evolusi ini mempunyai 
hubungan dengan faktor sosial, ekonomi, politik dan suasana intelektual, khususnya 
falsafah dan linguistik pada waktu tersebut. Makalah ini akan membincangkan jadual nahu 
Melayu yang dipaparkan oleh Frederick de Houtman dalam Spraeck ende Woord-boeck, 
inde Maleysche ende Madagaskarsche Talen (1603). Aspek nahu yang dipaparkan ialah 
aspek konjugasi yang meliputi modus, bilangan, pelaku dan kala. Namun dalam makalah 
ini, fokus perbincangan hanya  akan tertumpu pada sistem kala yang terdapat dalam jadual 
nahunya.   

SPRAECK ENDE WOORD-BOECK (1603)  

Buku perbualan yang berjudul Spraeck ende  Woord-boeck, inde Maleysche ende 
Madagaskarsche Talen (1603), ditulis oleh Frederick de Houtman sewaktu dalam tahanan 
di Aceh.  

Dalam buku  ini Frederick de Houtman turut memuatkan tulisan mengenai 
konjugasi. Tulisan ini dimuat pada halaman 183-184 dibawah judul Dier nae volcht de 
Conjugatie . Beliau memuatkan sebelas jadual  konjugasi yang terdiri daripada dua 
bahasa, iaitu bahasa Belanda dengan diberi padanan dalam bahasa Melayu.   

Konjugasi de Houtman  

Konjugasi yang dipaparkan oleh de Houtman juga hampir sama dengan konjugasi bahasa 
Belanda moden. Jika konjugasi bahasa Belanda moden meliputi ragam, kala, bilangan dan 
pelaku, begitu juga dengan konjugasi de Houtman. Namun terdapat sedikit perbezaan, 
iaitu de Houtman hanya memaparkan konjugasi dari perspektif bentuk kata kerja tak nalar. 
Kata kerja tak nalar yang dipaparkan pula hanya kata kerja  hebben dan  zijn. Namun 
begitu, dalam bahasa Melayu terdapat perkataan yang boleh memperlihatkan kala atau 
menjadi penanda kala. Dan penanda kala ini dapat dipadankan dengan kata kerja hebben 
dan zijn dalam bahasa Belanda. Justeru de Houtman hanya membincangkan kata kerja 
hebben dan zijn (Karim, 2006:369)  

Dalam pemaparan ini, de Houtman menjelaskan penggolongan kata kerja menurut 
fleksi untuk modus, bilangan, pelaku, dan kala. Dari segi bilangan, pelaku dan kala, kita 
boleh melihat persamaannya dengan bahasa Belanda hari ini. Misalnya, daripada segi 
bilangan, terdapat bentuk tunggal dan jamak. Untuk pelaku pula, terdapat tiga sistem 
pronomina persona: pertama, kedua dan ketiga. Dalam bahasa Belanda moden, sekurang-
kurangnya terdapat lima kala yang penting, iaitu kala kini, kala lampau, kala mendatang, 
kala selesai dan kala lampau selesai (Riyanto 1996:13). Dalam konjugasi yang dipaparkan 
oleh de Houtman  juga terdapat sistem kala, namun tidak semua bentuk kala dalam bahasa 
Belanda moden terdapat dalam jadual tersebut.  
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Sistem  Kala de Houtman  

Dalam bahasa Melayu, waktu sesuatu pekerjaan dilakukan sering kali tidak dinyatakan, 
kerana pendengar boleh menentukan waktunya berdasarkan kepada hubungan dan konteks 
sesuatu ujaran. Jika perlu, ia akan dilakukan dengan bantuan kata keterangan seperti 
kemarin, sekarang, nanti, tak lama lagi dan sebagainya (Fokker 1954:57).   Namun, dalam 
bahasa Belanda, seperti juga bahasa Latin, kata kerjanya bukan sahaja menyatakan pelaku 
dan bilangan tetapi kata kerja juga menyatakan waktu/kala. Walaupun kata kerja bahasa 
Melayu tidak mempunyai penanda kala seperti bahasa Belanda, namun de Houtman yang 
memaparkan aspek konjugasi pada abad ketujuh belas cuba menunjukkan kata kerja dalam 
bahasa Melayu yang boleh dijadikan penanda kala.   

Daripada sebelas jadual yang dipaparkan oleh de Houtman, hanya lima jadual 
yang boleh dikategorikan sebagai kala, iaitu kala kini, kala lampau selesai, kala akan 
datang dengan kata kerja hebben; kala kini dan kala lampau selesai dengan kata kerja zijn.   

Kala kini dengan kata kerja hebben  

Kala kini merupakan bentuk kala dari kata kerja yang menunjukkan perbuatan itu 
terjadi pada waktu pengujaran (Matthews 1997:374). Dalam jadual pertamanya de 
Houtman memaparkan konjugasi kala kini menggunakan kata kerja hebben. Dalam jadual 
ini, konjugasi kala kini dapat dilihat berdasarkan kata kerja yang mengikuti pronomina, 
iaitu kata kerjanya berubah bersesuaian subjek atau diri. 

JADUAL 1 Konjugasi kala kini (sedang) de Houtman  

Ick hebbe 
Ghy hebt 
Hy heeft             
Wy hebben 
Ghy luyden hebt 
Zy luyden hebben 

Amba 
Tun 
Dya 
Kyta 
Kamoe 
Orang dya    

Adda 

  

Kala selesai (perfectum) dengan kata kerja hebben  

Jadual kedua de Houtman boleh dikategorikan sebagai jadual kala selesai (perfectum). 
Kala selesai ialah bentuk kala dari kata kerja yang membawa maksud sesuatu perbuatan 
itu telah dilakukan. Dalam bahasa Latin misalnya, cantavi saya sudah menyanyi 
merupakan kata kerja kala selesai. Dalam kala ini yang dipentingkan ialah hasil sesuatu 
kerja itu (Fokker 1954:61).   

Dalam bahasa Belanda, untuk membentuk kala ini diperlukan kata kerja bantu 
hebben  atau zijn yang berperanan sebagai PV (persoonsvorm)  dan kata kerja sendiri 
dalam bentuk partisipel. Untuk menunjukkan kala selesai de Houtman menggunakan kata 
kerja bantu hebben seperti dalam Jadual 3.  

JADUAL 3 Kala Selesai (perfectum) de Houtman  

Ick hebbe ghehadt 
Ghy hebt ghehadt 
Hy heeft ghehadt 
Wy hebben ghehadt 
Ghy luyden hebt ghehadt 
Zy luyden hebben ghehadt 

Amba 
Tun 
Dya 
Kyta 
Kamoe 
Orang dya    

Adda iang souda. 
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De Houtman menggunakan kata kerja bantu hebben yang bertasrif dengan kata 

kerja ghehadt untuk membentuk kala selesai Beliau meletakkan kata kerja ghehadt selepas 
kata kerja bantu hebben.   

Kala Mendatang (Futurum) Dengan Kata Kerja Hebben  

Futurum atau kala mendatang ialah kala yang menunjukkan perbuatan yang akan 
dilakukan. Dalam bahasa Belanda, biasanya  kala ini dibentuk oleh zullen + infinitif. Kata 
kerja bantu zullen merupakan salah satu daripada kata bantu yang penting dalam bahasa 
Belanda. Biasanya kata kerja bantu ini akan dilengkapkan dengan kata kerja lain sama ada 
dalam bentuk kata kerja hebben, zijn, atau sebagainya misalnya ik zal gehad hebben dan ik 
zal geweest zijn (Schnitzler 1919: Appendix 3&5), dan ik zal morgen gekomen.  

Dalam jadual de Houtman terdapat satu jadual yang mengandungi bentuk kala 
mendatang dalam bahasa Belanda dengan diberi padanannya dalam bahasa Melayu. Jadual 
ini adalah seperti dalam Jadual 4.    

JADUAL 4 Konjugasi Kala Mendatang (futuram) de Houtman  

Ick sal hebben 
Ghy sult hebben 
Hy sal hebben             
Wy sullen hebben 
Ghy luyden sult hebben 
Zy luyden sullen hebben 

Amba 
pada tun 
pada dya 
pada kyta 
pada kamoe 
pada orang dya    

Adda 

 

Kala Kini (presentum) Dengan Kata Kerja Zijn  

Frederick de Houtman juga memaparkan bentuk kala kini yang menggunakan kata kerja 
zijn. Jadual ini terdiri daripada empat ruangan. Dalam ruangan pertama beliau 
memaparkan pronomina diikuti dengan kata kerja zijn, manakala dalam ruang kedua 
beliau memaparkan kata adverbial daer. Ruangan ketiga dan keempat pula adalah 
padanannya dalam bahasa Melayu. Jadual kala kini menggunakan kata kerja zijn Frederick 
de Houtman adalah seperti dalam Jadual 5.  

JADUAL 5. Kala kini (presentum) dengan kata kerja zijn de Houtman  

Ick ben 
Ghy zijt 
Hy is 
Wy zijn 
Ghy luyden zijt 
Zy luyden zijn   

Daer 

Amba sajia 
Tun sajia 
Dya sajia 
Kyta sajia 
Kamoe sajia 
Orang dya sajia   

Sana 

  

Kala Selesai  (perfectum) Dengan Kata Kerja Zijn  

Di samping kala selesai (perfectum) yang menggunakan kata kerja hebben, de Houtman 
juga memaparkan jadual yang boleh juga dikategorikan sebagai kala selesai (perfectum) 
yang menggunakan kata kerja zijn.    

Perfectum merupakan istilah yang diperkenalkan dalam bahasa Latin yang secara 
tradisonalnya dipanggil sebagai past perfect (Matthews 1997:272). Dalam bahasa 
Inggeris past perfect dibentuk dengan had  +  past participle . Dalam keadaan tertentu 
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past perfect menunjukkan masa akhir sesuatu peristiwa yang telah lepas berbanding 

dengan peristiwa lain yang juga telah lepas, tetapi kemudian dalam urutan peristiwa.  I 
had worked in Oxford for three years, bentuk had worked merupakan past perfect 
(Matthews 1997:271). Dalam bahasa Melayu istilah yang digunakan ialah kala selesai. 
Kala ini menunjukkan perbuatan terjadi pada waktu lampau dalam hubungannya dengan 
kini (Harimurti 2001:92). 

Dalam sisipan konjugasi de Houtman, terdapat satu jadual yang mempunyai ciri-
ciri yang boleh dikategorikan sebagai kala selesai. Kala selesai kini de Houtman adalah 
seperti dalam Jadual 7.  

JADUAL 7 Kala  Selesai dengan Kata Kerja Bantu Zijn de Houtman  

Ick hebbe gheweest 
Ghy hebt gheweest 
Hy heeft  gheweest 
Wy hebben gheweest 
Ghy luyden hebt geweest 
Zy luyden hebbe geweest 

Amba sajia 
tun sajia 
dya sajia 
kyta sajia 
kamoe sajia 
orang dya sajia    

Souda 

 

Kesimpulan  

Nahu Frederick de Houtman ini adalah salah satu usaha menulis  nahu Melayu  
oleh orang Belanda pada abad ke-17. Walaupun, beliau hanya memaparkan jadual 
konjugasi, namun disebaliknya kita dapat melihat idea nahu yang lebih luas. Idea nahu de 
Houtman ini tidak terhenti setakat jadual konjugasi. Usaha beliau ini dilanjutkan oleh 
Sebastian Danckaerts yang menghasilkan nahu Melayu pada tahun 1623. Dengan 
demilikian, kita boleh menganggap bahawa Frederick de Houtman sebagai perintis kepada 
penulisan nahu Melayu.  
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