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Abstract 

In 1599 Frederick de Houtman followed the sea expedition for the  second time with his brother 
Cornelis de Houtman to the sultanate of Aceh. In clashes with local forces due to a 
misunderstanding between the two parties (which might be because of the language), Cornelis 
de Houtman had been murdered. Frederick de Houtman along with several other crew members 
were arrested and put in jail, the rest escaped to the Netherlands to report the incident to the 
Compagnie van Verre and Prince Mauritius in Middelburg. Over the past 26 months in prison at 
Fort Pidi (1599-1602) Frederick de Houtman compiled the dictionary which consists two parts, 
the first part consists  a simple conversation in Dutch-Malay (12 topics) and Dutch-Madagascar 
(3 topics) and the second part, the multilingual dictionary of Dutch-Malay-Madagascar.  Since 
Frederick is also an astronomer and also as a captain, on 17 first pages consists  parts of the 
southern sky where the stars complete with the coordinates. This dictionary is intended for the 
Dutch captains and the officers of the Company. To facilitate users, this dictionary included 
names of the months and days and also the  conjugations of the verbs  based on the Dutch 
language.  Upon returning to Holland after he was released from custody by the Sultan of Aceh 
on diplomacy efforts of the Company, the dictionary  of de Houtman was later published by Jan 
Evertsz Cloppenburch Boecvercooper op 't Water Amstelredam (now Amsterdam) (1603) with 
the title Spraeck ende woordboek, inde Malaeysche ende Madagaskarsche talen met vele 
Arabische ende Turcsche Woorden (Examples conversation and dictionaries, in Malay and 
Madagascar with Arabic and Turkish vocabulary lists). This paper focuses on the problems in 
understanding of  the Malay language (Roman lettered) by the author's perception on the ninth 
conversation “ De Negede  tSamensprekinghe/ van een Maeltijdt met thien personagien/ 
Hermets/Jan/ Mayken/David/Peter/Fransçoys/ Rogier/ Tanneken/Hendrick ende Lucas” (Iang 
sembilan berkatta samma derri satu maccanan de sapoelo orang si Harmes, si Yan, Mayken, 
Daoet, Pedro, Françozs, Rogier, Tanneken, Hendrick, daen Lucas)   by comparing the original 
language (ancient Dutch) written in Gothic letters with the modern Dutch and also the ancient 
Malay with the modern Malay. Hopefully this paper offerings to broaden insight of the Malay 
language development  that four centuries later became the national language in both Indonesia 
and in Malaysia. 

Keywords: ancient Dutch, ancient Malay, modern Dutc, modern Malay, Gotic Letters, Romans 
letters 
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I.  Latar Belakang Historis 

Sejak diterbitkannya buku Itinerario (1595) yang berjudul Voyage ofte 
Schipvaart van Jan Huygens van Linschoten naer oost ofte Portugael inhoudende in 
corte beschrijvinghe der selve landen ende zee custe timbul keinginan kongsi-kongsi 
perdagangan Belanda untuk membeli sendiri rempah-rempah di Hindia Timur. Jan 
Huygens van Linschoten penulis bukutersebut adalah seorang pastur yang bertugas di 
Goa India yang pada saat itu menjadi pusat kantor dagang Portugal di Asia. Dalam buku 
tersebut dijelaskan mengenai perjalanan pelaut-pelaut Portugis lengkap dengan peta laut 
dan pantai-pantai daratan di  berbagai wilayah di Asia (Castra 2008). Dengan demikian 
terbukalah rute laut yang dirahasiakan oleh bangsa Portugis selama hampir seratus 
tahun. Buku inilah yang dipakai sebagai acuan oleh kongsi dagang Belanda yang kelak  
menjadi Kongsi Dagang Belanda di Asia (VOC) dalam mencari rempah-rempah di 
Hindia Timur pada masa itu. Adalah De Houtman bersaudara yang sangat berjasa bagi 
kongsi dagang tersebut. Cornelis de Houtman (1596) dengan armada dagang Belanda 
pertama mencapai Banten. Frederick de Houtman  pada tahun 1598 bersama adiknya 
Cornelis de Houtman sampai di Kesultanan Aceh. Atas hasutan orang Portugis 
terjadilah bentrokan antara orang Aceh dan Belanda yang mengakibatkan terbunuhnya 
Cornelis de Houtman. Frederik de Houtman yang tidak sempat melarikan diri ditangkap 
dan dipenjara di Benteng Pidi selama 26 bulan. Dalam penjara inilah ia menulis sebuah 
kamus yang pada tahun 1603 diterbitkan  di Amsterdam (Suratminto 2012).  

Berikut adalah gambar sampul kamus tersebut.   
 

 
Gambar 1 : Sampul depan  dari Kamus Frederick de Houtman 
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Dari judulnya dapat diterka bahwa kamus ini memuat contoh-contoh percakapan 
dalam berbagai topik dalam bahasa Belanda dan Melayu. Frederik de Houtman 
mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan informan-informan yang 
adalah para tahanan dibantu oleh seorang juru bahasa dari Luxemburg bernama Leonard 
Werner. Kepiawaian Werner sebagai juru bahasa tidak diragukan lagi mengingat ia 
sudah berpengalaman selama beberapa tahun bekerja pada armada dagang Portugis dan 
empat tahun bekerja untuk armada dagang Belanda (C.C. Alst 1978). Setelah 
dibebaskan dari penjara atas usaha diplomasi Pangeran Mauritius, Frederik de Houtman 
kembali pulang ke negeri Belanda dan hasil karyanya diterbitkan oleh Jan Evertsz 
Cloppenburch Boecvercooper op ‘t Water Amsterdam. Kamus yang sempat dirahasia-
kan dan hanya diperuntukkan terutama para nakhoda armada dagang VOC saja akhirnya 
sampai juga ke tangan orang Inggris, Prancis dan Jerman dan dialihbahasakan ke dalam 
bahasa mereka.  Bocornya rahasia ini tidak dapat dihindarkan mengingat bahwa para 
personil VOC sangat multikultural. 

Dari gambar sampul kamus ini terlihat unik karena mempergunakan dua jenis 
huruf yang berbeda. Judul kamus dalam huruf Gotik dan keterangan bawahannya 
berhuruf Roman (Latin). Tradisi penulisan dengan huruf Gotik pada masa itu sangat 
lazim, terutama untuk buku-buku keagamaan seperti Injil dan katekhisasi (pelajaran 
agama). Abad ke-17 adalah masa transisi penggunaan huruf Gotik ke huruf Latin. Buku 
Injil Negara (Staten Bijbel) yang ditulis atas perintah Willem van Oranje pada awal 
perlawanan Belanda terhadap raja Spanyol (Filips II) juga ditulis dalam huruf Gotik. 
Begitu juga buku-buku karya Raja Pujangga humanisme Desiderius Erasmus, misalnya 
dalam bukunya yang berjudul  De Lof der Zotheid ”Puji-pujian bagi si Tolol” ditulis 
dengan huruf Gotik (Suratminto 2011 a)..  

II.  Susunan kamus Frederick de Houtman  

Kamus Frederick de Houtman disusun sebagai berikut: Setelah halaman judul 
kemudian berturut-turut Syair puji-pujian dalam bentuk soneta (3 halaman), rasi-rasi 
bintang di belahan langit selatan lengkap dengan derajat letaknya (17 halaman), 
ungkapan terima kasih kepada Pangeran Mauritius (4 halaman), sepatah kata untuk 
pembaca (2 halaman), 12 topik konversasi Belanda-Melayu (71 halaman), 3 topik 
konversasi Belanda-Madagaskar (7 halaman), daftar kosakata Belanda-Melayu-
Madagaskar (96 halaman), daftar kosakata Belanda-Arab-Turki (37 halaman). Sudah 
disebutkan di atas bahwa sasaran pengguna kamus ini adalah para personil VOC yang 
ditugaskan di Hindia Timur dan terutama para nakhoda armada dagang VOC yang akan 
mengadakan kontak langsung dengan penduduk di Hindia Timur (Nusantara). Oleh 
karenanya contoh-contoh konversasi dalam bahasa Melayu diberikan porsi yang lebih 
besar dari pada contoh-contoh dalam bahasa Madagaskar.  

III.  Pemahaman Percakapan Kesembilan  Kamus Frederick de Haoutman 

Sebelum membahas tentang pemahaman percakapan dalam kamus Frederick de 
Houtman tersebut berikut disampaikan beberapa permasalahan antara lain bahasa, 
tulisan, ucapan dalam bahasa Melayu berbasis huruf Latin, kosakata baik Belanda 
maupun Melayu serta masalah penerjemahan. Mengingat terbatasnya sajian, berikut 
ditampilkan kopi pada halaman tiga puluh delapan dan tiga puluh sembilan dari  
percakapan kesembilan  De Negede  tSamensprekinghe/ van een Maeltijdt met thien 
personagien/ Hermets/Jan/ Mayken/ David/ Peter/ Fransçoys/ Rogier/ Tanneken/ 
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Hendrick ende Lucas” (Iang sembilan berkatta samma derri satu maccanan de sapoelo 
orang si Harmes, si Yan, Mayken, Daoet, Pedro, Françozs, Rogier, Tanneken, Hendrick, 
daen Lucas)  .  

 

  
Gambar 2 : Konversasi kesembilan  pada  halaman 38 dalam  Kamus Frederick de Houtman 

 

 
Gambar 3 : Konversasi kesembilan  pada  halaman 39 dalam  Kamus Frederick de Houtman 
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Gambar 4 : Konversasi kesembilan  pada  halaman 39 dalam  Kamus Frederick de Houtman 

 
1.  Masalah Bahasa: 

Untuk dapat membaca kamus ini pembaca setidaknya harus menguasai bahasa 
Belanda Sumber dan terutama bahasa Belanda abad 17. Pemahaman bahasa Belanda 
pada waktu itu dapat diacu dari bahasa sasaran (Melayu) meskipun agak sedikit repot 
karena kamus ini adalah kamus dwibahasa  jadi bahasa sasaran tidak dapat ditelusuri 
secara alfabetis.  

2.  Masalah Tulisan (transliterasi): 

Pembaca kamus ini harus dapat membaca huruf Gotik yang antara huruf  b, d, 
dan v bentuknya hampir sama, sehingga kalau tidak hati-hati akan keliru. Demikian juga 
untuk huruf-huruf kapital satu sama lain kadang bentuknya mirip. Dengan pemahaman 
kosakata Belanda dan hubungan semantis dan sintaksis deferensiasi antar huruf-huruf 
tadi dapat dikenali. 

3. Masalah ejaan dan ucapan dalam Bahasa Melayu 

Mengingat bahwa pada masa itu belum ada keseragaman dalam ejaan bahasa 
Belanda, oleh karenanya penulisan dalam bahasa Belanda juga tidak konsisten, 
misalnya untuk  kata dag   bermakna ’hari’ kadang ditulis dengan dag kadang dengan 
dagh, bahkan ada juga dengan dach kedua-duanya berlambang fonetik sama [daX]. 
Bahasa Melayu dalam kamus Frederick de Houtman ditulis sesuai dengan ejaan dalam 
bahasa Belanda. Hal ini disebabkan pada masa itu belum ada ejaan bahasa Melayu 
dalam huruf Latin. Kebanyakan buku-buku dalam bahasa Melayu pada waktu itu  ditulis 
dengan huruf Jawi (pegon) yang tidak dimengerti oleh kebanyakan orang Belanda.  
Oleh karena itu untuk memudahkan dalam membaca diperlukan penguasaan bunyi 
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fonetis bahasa Belanda. Dengan demikian kamus ini dapat dipergunakan oleh orang 
Belanda dan mereka dapat mengucapkan bahasa Melayu dengan benar atau sedikit 
mendekati ucapan yang benar.  

Berikut kita lihat beberapa contoh ejaan dalam bahasa Melayu Abad XVII dan 
padanannya dalam bahasa Melayu  modern. 

Ejan Melayu 
Abad 17 (M17) 

Ejaan Bahasa 
Melayu Modern 

(MM) 

Ejaan Melayu 
Abad 17 (M17) 

Ejaan Bahasa 
Melayu Modern 

(MM) 
bry beri ampat empat 
de di lamma lama 
baick baik itoeu Itu 
adda ada goerou Guru 
somba sembah sentaby ? 
kamoe kamu bandersah Sahbandar 

(madrasah) 
begymanna bagaimana sidako ? 
ary hari jieka Jika 
indong indung keryja kerja 
appa bowat buat apa begytoe begitu 
hary hari bobo bubuh 
terbankit terbangkit perija ? perca 
lagy lagi pittie peti 
poysa puasa doeuloe dulu 
belom belum ytoe Itu 
maccan makan lebeh lebih 
souda sudah caly kali 
datan datang pyala piala 
derry dari daen dan 
pakan pasar sappo tang’an sapu tangan 
barrapa berapa tieda tidak 
ako aku tjary cari 
gousar gusar derham dirham 
lecas lekas brulle ? 
nanty nanti derham dirham 
sekien sekian barrapa berapa 
soeroh suruh poutee putih 

 
Catatan: 
Untuk penulisan dalam bahasa Melayu pada waktu kamus ini ditulis belum lazim karena 
naskah-naskah dalam bahasa Melayu pada umumnya ditulis dengan huruf Jawi. Hal ini 
dikarenakan pada masa itu pengaruh budaya Islam sangat kuat. Sebagai contoh, para 
pengikut Syech Yusuf di Afrika Selatan mereka masih mempergunakan bahasa Melayu 
dengan huruf Jawi. Oleh karena itu Frederick de Houtman menulisnya sesuai dengan 
yang dipersepsi olehnya  karena tidak ada padanannya dalam bahasa Melayu tulis. 
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Persepsi Tulisan Latin Melayu 
kuno 

Tulisan Latin Melayu Modern 

[bri] bry beri 
[puasa] poysa puasa 
[bεgimana] begymanna bagaimana 
[suda] souda sudah 
[dataηdεriruma] datan derry rouma datang dari rumah 
[səkiənlamabétapuasa] seken lamma beta poysa sekian lama beta puasa 
[akutida’dəηar] akou tieda deng’ar aku tidak dengar 
[tida,buatbaik] tieda bowat baick tidak buat baik 
[betajuadataηsakaraη] Beta jo’a datan sacaran beta juga dating sekarang 

 
Contoh  kalimat-kalimat dalam kamus Frederick de Houtman: 
 

God geve u  goeden dag, Jan. 
Ende u alsoo Hermes. 
Goeden dach gheve u God. 
Hoe vaerby? 
Tot uwen gebode 

Alla bry salamat, Johan. 
De kamoe poen begitoe, Hermes. 
Ary baick de bry alla kamoe. 
Beggy manna adda pacaniera 
Iang somba pacaniera. 

 
Berikut beberapa contoh kalimat Melayu dan ucapannya di antara kurung sebagai 
berikut: 

Appa bowat pagy hary bankit (Apa buat pagi hari bangkit?) 

Lagy poysa kamoe? (Lagi puasa kamu?) 

Lagy tun souda maccan? (Lagi tun sudah makan?) 

Derry manna tun datan(Dari mana tun datang?) 

Amma datan derry bandersa, derry moskit lagy derry pakan. (Amma datang dari 
bandarsyah, dari masjid lagi dari pakan) 

Adda, Toeankoe, itoe Nachgoda Soleman, jang adda siny lepas dua tawon, tatcalle 
yja ken dua cappal derri Mocka datan. (Ada, Tuanku, itu nakhoda Soleman, yang 
ada sini lepas dua taun, tatkala ia ken dua kapal dari Mekah datang). 

 

IV.  Pemahaman dalam Bahasa Belanda 

Dalam bahasa Belanda selain masalah transliterasi juga masalah ejaan dan 
padanan kosakata bahasa Belanda abad XVII dengan kosakata yang lazim pada bahasa 
Belanda modern. 

Berikut kita lihat beberapa contoh ejaan dalam bahasa Belanda Abad XVII dan 
padanannya dalam bahasa Belanda modern. 

Ejaan Bhs 
Belanda Abad 17 

(B17) 

Ejaan Bhs 
Belanda Modern 

(MM) 

Ejaan Belanda 
Abad  17 (B17) 

Ejaan Bs Belanda 
Modern (BM) 

negede negende tsamensprekinge Het samenspreken 
maeltijdt maaltijd thien tien 
personagien personages dach dag 
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gheven geven God danck God dank 
ghy gij hoeist hoe is het 
maeckty soo maakt hij so vroech vroeg 
noch nog over een ure overeen uur 
van waer comdy van waar komt 

hij 
kerck kerk 

twaelf uren twaalf uur ist also laet is het al zo laat 
grooten haeste grote haast God gheven  God geven  
nae my gebraecht naar mij gebracht wel ghedaen wel gedaan 
den sessen den zessen gheweest geweest 
ghegaen gegaan segghen zeggen 
ghy moght doen deckt de tafel waer zijnse waar zijn ze 
gheeft gheldt  geef geld ghesocht dezocht 
brenghen brengen ghedaen gedaan 
ontfangen  ontvangen sullen zullen 
tseventich pondt het seventig  ghereeckent gerekend  
hebbe heb onse meester vraghen onze meester 

vragen 
teghen  tegen maeckt maakt 

Catatan:  
Karena pada masa kamus ini ditulis belum ada standardisasi ejaan, maka pengaruh 
dialek setempat, bahasa pergaulan (Lingua franca) dan pengaruh bahasa asing tidak 
dapat dihindari.   

Pada masa penulisan kamus ini situasi kebahasan di Republik Belanda Serikat 
(Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden) belum mantap. Masih banyak pengaruh 
dari bahasa Belanda dari daerah Flandria dan Hollandiaterutama bahasa lisan. Misalnya 
untuk kosakata berikut ini: 

Bahasa lisan Data tertulis Bhs standard Makna 
[neXədə] negede  negende kesembilan 
[ma.ltεit] maeltydt maaltijd waktu makan 
[brεηən] brenghen brengen membawa 
[ətsévəntəXpónt] tseventich pondt het seventig pond tujuh puluh pon 
[sεXən] seghen zeggen berkata 

 

V.  Pemahaman Konversasi Kesembilan dari Kamus Frederick de Houtman 
Berdasarkan Komparasi Kalimat dengan Bahasa Belanda Modern 

Untuk memahami makna prcakapan kedelapan dalam kamus Frederick de 
Houtman memerlukan empaat langkah, yaitu langkah pertama mentranskripsi atau 
membaca kalimat dalam bahasa Belanda Abad XVII. Langkah kedua membuat 
komparasinya dalam bahasa Belanda modern. Langkah ketiga mentranskripsi atau 
membaca kalimat-kalimatnya dalam bahasa Melayu kuno dan langkah terakhir  
menerjemahkannya ke dalam bahasa Melayu modern berdasarkan bahasa Belanda 
modern.  
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Untuk selanjutnya dalam tulisan ini Bahasa Belanda Abad XVII disingkat B17 
dan Bahasa Belanda Modern menjadi BM, sedangkan untuk Bahasa Melayu Abad XVII 
menjadi M17 dan Melayu Modern menjadi MM. 

De Negede  tSamensprekinghe/ van een Maeltijdt met thien personagien/ 
Hermets/Jan/ Mayken/David/Peter/Fransçoys/ Rogier/ Tanneken/Hendrick ende 
Lucas” (B17) 

De Negende Conversastie/ over een maaltijd met tien personen/ Hermets/Jan/ 
Mayken/David/Peter/Fransçoys/ Rogier/ Tanneken/Hendrick en Lucas”  (BM)  

(De Houtman 1603: 38) 

Iang sembilan berkatta samma derri satoe maccanan de sa poelo orang si Harmes, 
Mayken, Daoet, Pedro, Françoz, Rogier, Tanneken, Hendrick, daen Lucas (M17) 

Konversasi kesembilan tentang makanan dengan sepuluh orang yaitu si Harmes, 
Mayken, Daud, Pedro, François, Rogier, Taneken, Hendrik dan Lukas (MM) 

God geve u goeden dach, Jan (B17)  

Goeden dag, Jan (BM) 

Alla bry salamat Johan (M17) 

Salam sejahtera, Johan (MM) 

Hoe vaer u? (B17)   

Hoe gaat het met u? (BM)  

Begy manna ada pacaniera? (M17) 

Bagaimana khabar Anda? (MM) 

Ick vare  wel God dank.(B17) 

Met mij gaat het goed, God dank.(BM) 

Beta adda baick somba ken Alla (M17) 

Saya baik-baik saja. Alhamdulillah. (MM) 

Ende ghy Hermes? Hoe ist met u wel? (B17) 

En jij Heremes? Hoe is het met je? (BM) 

De tun Hermes, adda baick kamoe? (M17) 

Dan kamu Hermes, kamu baik-baik saja? (MM)  

Ick vare ook wel. Hoe varen u vader en moeder? (B17) 

Met mij gaat het goed. Hoe is hetmet uw vader en moeder? (BM)   

De beta poen baick. Beggy manna adda bappa deng’an indongmoe? (M17) 

Beta baik-baik juga. Bagaimana dengan ayah dan ibumu? (MM) 

Zy varen wel. God sy lof (B17)   

Dya adda baick somba ken Alla (M17) 

Mereka baik-baik saja. Alhamdulillah. (MM). 
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VI.  Masalah Penerjemhaan 

Dalam menerjemahkan kalimat diperlukan kejelian karena kosakata bahasa 
sumber (Belanda) adalah bahasa abad 17 yang dalam perkembangannya selama kurun 
waktu empat abad sudah mengalami banyak perubahan. Namun demikianada hal yang 
menarik karena bentuk bahasanya secar sintaksis tidak banyak berubah. Lain halnay 
dengan terjemahan  dalam bahasa sasaran (Melayu) terdapat banyak sekali perubahan 
baik dalam bentuk sintaksis maupun pilihan kosakatanya.  

Setelah dianalisis ternyata ada banyak kosakata Melayu yang maknanya sudah 
sulit ditelusuri, karena kadang dipergunakan istilah dalam bahasa Arab, misalnya kata 
welakin yang bermakna ’tetapi’, ada kata sentaby yang maknanya dalam bahasa 
Indonesia sekarang tidak dapat ditemukan. Demikian juga untuk kosakata Belanda 
terjemahannya disesuaikan dengan situasi setempat, misalnya kata: kerck = kerk 
dimaknai ’moskit’ = ’mesjid, school dimaknai ’bandersah’ mungkin yang cocok adalah 
’madrasah’ dan bukan ’bandarsah’, karena dalam bahasa Belanda abad 17 dikenal kata 
sabandaer = syahbandar (De Houtman 1603: 39). 

Untuk mengetahui makna kalimat-kalimat dengan benar pertama diperlukan 
penguasaan bahasa Belanda modern dan kuno, demikian juga untuk memahami kalimat 
terjemahannya diperlukan penguasaan ejaan Melayu abad 17 dan melayu modern. 

VII.  Kamus Frederick de Houtman Cikal Bakal Pendekatan Metode Komunikatif 

Sangat menarik perhatian dalam penelitian ini adalah bahwa Frederick de 
Houtman sangat jeli dalam mengkompilasi kosakata untuk kamus ini. Meskipun tujuan 
penulisan kamus ini untuk  mempermudah dan memperlancar dalam pelayaran dan 
perdagangan Kompeni  oleh karenanya selain memuat  astonomi, suasana di pelabuhan, 
tetapi juga mengenai kehidupan sehari-hari seperti dalam percakapan kesembilan ini 
yang memuat lebih banyak hubungan antarpersonal. Kosakata berkisar tentang 
ungkapan selamat berjumpa, tentang khabar, puasa, makan minum, berburu, sakit, 
membuat api unggun (bedyang), dan lain-lain. 

Selama berabad-abad dalam pengajaran bahasa telah diterapkan berbagai 
pendekatan. Mulai dari pendekatan grammar translation, receptive method, 
behavioisme, audio lingual, audio visual dan yang teakhir pada era globalisasi ini dalam 
pengajaran bahasa bahayak diterpkan communicative method. Yang membedakan antara 
pendekatan pengajaran bahasa dengan  metode behaviorisme dengan  metode 
komunikatif adalah bahwa dalam metode behaviorisme pembelajar harus diasingkan ke 
’pulau terpencil” dengan bahasa sasaran. Oleh karenanya siswa harus mengucapkan 
kata demi kata atau kalimat demi kalimat dengan benar sesuai dengan pengguna bahasa 
asing (native speaker) yang mereka pelajari. Dalam penerapan metode ini diperlukan 
sebuah laboratorium bahasa untuk latihan audio lingual. Dalam perkembangannya 
diperlukan juga latihan padang dengar (audio visual). Pada akhir abad 20 mulai 
diterapkan metode komunikatif. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi era globalisasi 
mengingat kemajuan teknologi komunikasi yang demikian cepat. Pada era ini 
pembelajaran bahasa tidak lagi memerlukan labotratorium bahasa yang khusus dan 
mahal. Dasar pemikiran metode komunikatif adalah bahwa belajar bahasa haruslah 
sealamiah mungkin. Pada saat belajar bahasa ibu anak mendengarkan juga suara-suara 
sekitar. Dalam penerapan metode ini banyak digunakan mini-compo, VCD/DVD player, 
flash disck, bahkan jaringan internet. Radio dalam bentuk tradisional makin terdesak 
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dan banyak pemancar radio internasional sudah menutup acara siarannya dan 
menggantikannya dengan radio streaming yang dapat dipancarkan ke seluruh dunia 
melalui jaringan internet. Oleh karenanya siaran dengan pemancar gelombang pendek 
(SW) dan menengah (MW) semakin berkurang karena orang sudah mencari kualitas 
suara yan lebih jernih tanpa gangguan. Denagn berbekal kamus Frederick de Houtman 
orang-orang Belanda pada awal abad 17 dapat melakukan transasksi perdagangan yang 
banyak mendatangkan keuntungan bagi perusahaan dagang mereka Veeenigde Oost 
Indische Compagnie  (VOC). 

VIII.  Tinjauan Kebahasaan 

Dari komparasi bahasa yang sama  (B17 dan BM) dan (M17 dan MM)  nampak 
bahwa ada kosakata yang tidak lazim lagi. Memang kosakata itu laksana makhluk yang 
mengalami kelahiran pada saat sebuah kosakata dipopulerkan dan dipergunakan sehari-
hari oleh komunitasnya, kemudian pada suatu saat kosakata tersebut mengalami 
kematian, yaitu apabila kosakata tersebut tidak dipergunakan lagi. Ada yang memfosil 
dan ada yang lenyap selamanya. Kosakata yang memfosil bisa dipergunakan lagi pada 
suatu masa yang akan datang.  

Dalam memahami isi kamus Frederick de Houtman ini memang diperlukan 
suatu penguasaan bahasa Belanda Kuno (Abad 17) dan bahasa Belanda modern sebagai 
bandingannya. Untuk pemahaman kosakata Melayu pada kurun waktu itu, agaknya kita 
masih perlu banyak belajar bahasa Melayu kuno melalui kajian filologi.  Untuk bahasa 
Belanda di samping penguasaan huruf Gotik, juga ejaan yang belum ada pembakuan 
serta kaidah tatabahasa yang juga belum tertata. Dalam hal ini kajian paleografi teks-
teks VOC perlu dilakukan .  

IX.  Tinjauan Historis 

Frederick de Houtman adalah seorang diplomat yang juga sebagai seorang 
nakhoda plus sebagai seorang pedagang (koopman). Ia mengadakan kontak dengan para 
pedagang dan para kuli pelabuhan. Bahasa Melayu di kepulauan Nusantara yang pada 
waktu itu dipergunakan  sebagai alat komunikasi antarpedagang adalah bahasa Melayu 
Pasar. Oleh karena itu kamus ini secara linguistik kurang memenuhi standar. De 
Houtman mempersepsi kalimat-kalimat  bahasa Melayu kemudian menuliskannya 
sesuai dengan aturan ejaan bahasa Belanda yang ia kuasai. Hal ini nampak pada 
kalimat-kalimat terjemahan dalam bahasa Melayu yang tidak gramatikal namun 
komunikatif. Oleh karenanya kamus De Houtman benar-benar dipergunakaan untuk 
komunikasi sederhana dengan para pedagang dan karyawan di pelbagai pelabuhan di 
Nusantara. 

X.  Sumbangan Kamus Frederick de Hotman bagi Sejarah Bahasa Melayu 

Sumbangan kamus ini dalam bidang bahasa dan budaya Melayu sangat besar 
karena kamus ini berusaha menuliskan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Tradisi 
penulisan kamus ini akan diteruskan dan disempurnakan oleh A.C. Ruyll sembilan 
tahun kemudian (1612) dalam Spieghel vande Maleysche Tale in de welcke Sich die 
Indiaensche Bucht Christelijck ende vermaeckelick kunnen oefenen: Vol eerlicker 
samenspreecken ende onderwijsinghen in de ware Godt-saligheyt tot voorstande vande  
Christelijcke Religie- met een Vocabularium van de Duytsche ende Maleische 
tale/dienstich voor alle liefhebber selver.  
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Karena bahasa Melayu selama ratusan tahun sebelum kedatangan bangsa Eropa 
sudah menjadi lingua franca, maka dengan berbekal penguasaan kosakata dan kalimat-
kalimat dalam bahasa Melayu, para pedagang Belanda dapat melakukan transaksi 
dagang dengan penduduk pribumi dengan lebih lancar. Dengan penguasaan bahasa 
Melayu mereka dapat memperoleh dagangan dengan harga lebih murah. Akibat 
samping lain adalah terbukanya kontak budaya kedua bangsa yang  lebih intensif dan 
bahasa Melayu menjadi suatu keharusan untuk dikuasai di antara pedagang bangsa 
Belanda dan personil Kompeni. Hal ini mengingat bahwa kedatangan VOC di 
Nusantara adalah untuk berdagang dan mencari untung sebanyak-banyaknya 
(Suratminto 2011).  

XI.  Simpulan 

Berbekal kamus Frederick de Houtman selama ratusan tahun para pejabat 
Kompeni telah mempraktekkannya untuk memperlancar usaha dagangnya. Ternyata 
pendekatan linguistik dan budaya (karena dalam kamus ini juga memuat aspek budaya 
setempat) sangat ampuh dan sangat memperlancar usaha-usaha dagang mereka di 
Nusantara. Selama ratusan tahun bangsa Indonesia ’tertidur’ oleh hembusan 
kolonialisme tanpa menyadari betapa oleh karenanya kita ’kecolongan’ dan tertinggal 
dalam banyak hal. Sudahkah pemerinah kita melakukan pendekatan demikian terhadap 
saudara-saudara kita di Aceh, Kalimantan, Papua dan lain-lain. Apakah hanya 
mengandalkan bahasa Indonesia yang notabene adalah bahasa penguasa. Harus diingat 
bahwa kemahiran menguasai bahasa daerah tertentu oleh para pejabat pemerintah akan 
mempererat tali kekeluargaan dan mereka masih merasa diorangkan karena dihargai 
budaya sebagai kearifan lokal mereka. Bukankah bahasa Indonesia statusnya masih 
merupakan bahasa kedua untuk sebagian besar bangsa Indonesia. 

Kamus ini merupakan sumbangan yang berharga bagi para linguis terutama 
bidang leksikografi dan leksikologi dalam meneliti kamus asal-usul kata atau etimologi 
dalam bahasa Melayu/Indonesia. Kita dapat belajar dari pengalaman Frederick de 
Houtman yang dapat dikatakan sebagai suatu  ”musibah yang membawa berkah”. Kita 
tidak akan pernah tahu situasi kebahasaan Melayu pada masa itu seandainya Frederick 
de Houtman tidak ditangkap dan dipenjarakan oleh Sultan Aceh dan seandainya 
Frederick de Houtman hanya berpangku tangan saja menunggu nasib yang sepenuhnya 
berada di tangan Sultan Aceh. Dengan kata lain bahwa kamus Frederik de Houtman 
dapat dijadikan rujukan yang sangat berharga dalam meneliti situasi kebahasaan Melayu 
di awal abad ke-17, dan lebih menyadarkan kita bahwa baik di Malaysia maupun di 
Indonesia akar bahasa kita adalah sama yaitu bahasa Melayu oleh karena itu secara 
kultural kedua bangsa ini tidak dapat dipisahkan. Frederick memberikan contoh bahwa 
dalam menghadapi cobaan kita tidak boleh putus asa, harus selalu berpikiran positif. 
Jangan pernah putus asa. Dispereert niet. Itu semboyan mereka. 
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