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ABSTRAK 

Bahasa Belanda kehilangan banyak penanda kasus nahuan sebelum abad ke-19, dan golongan nominal, pada 

dasarnya, berfungsi dalam kasus Nominatif-Rectus sahaja dalam bahasa lisan, kecuali memperlihatkan 

keserasian genus penerang secara morfologis. Bentuk nahuan ini diselaraskan dalam bahasa tulisan juga melalui 

dasar standardisasi bahasa pada awal abad ke-20. Akan tetapi, perubahan sistem kasus nahuan yang demikian 

tidaklah mengubah, secara drastik, sistem sintaksis dalam kesedaran penutur asli bahasa Belanda. Juga 

sebilangan penanda kasus nahuan yang terdapat dalam bahasa Belanda pramoden masih digunakan dalam 

ungkapan tertentu. Makalah ini meneliti perubahan sistem kasus nahuan dalam tatabahasa bahasa Belanda yang 

berlaku dalam masa lebih kurang dua ratus tahun belakangan ini, dan juga mengkaji fungsi penanda arkaik 

kasus nahuan yang masih kekal dalam ungkpan van ganser harte dalam bahasa moden. 

 

 

PENGENALAN 

BAHASA BELANDA (Nederlandse Taal) kehilangan banyak penanda kasus nahuan sebelum abad ke-

19, dan secara praktisnya golongan nominal tidak memperlihatkan lagi deklensi morfologis dalam 

bentuk KESERASIAN NAHUAN (grammatical concord) antara genus, bilangan dan kasus. Hal ini 

bermakna bahawa golongan nominal, pada dasarnya, berfungsi dalam bentuk Nominatif-Rectus 

sahaja seperti yang berlaku dalam bahasa Inggeris moden. Maksudnya, bahasa Belanda sudah 

kehilangan satu ciri nahuan yang dimiliki bersama oleh bahasa-bahasa rumpun Germanik dari aspek 

morfologis.  

 

Dalam keadaan yang demikian juga, penanda kasus nahuan yang wujud sejak sebelum 

abad ke-19 sebilangannya masih dikekalkan dalam bahasa moden, seperti dalam bentuk ungkapan 

tertentu grotendeels, ’s Gravenhage, ’s morgens, van ganser harte, dan lain-lain. Jika penanda 

arkaik yang sedemikian hendak ditelusuri dari segi sejarah tatabahasa, pandangan yang dicatatkan 

dalam kajian-kajian pada abad ke-19 seperti M. Siegenbeek (1804), P. Weiland (1805), dan M. de 

Vries & L.A. te Winkel (1863) perlu dikaji terlebih dahulu. Pengkaji-pengkaji bahasa ini telah 

bangkit untuk menegakkan bahasa Belanda standard pada zaman pergolakan Revolusi Perancis, 

pemerintahan Napoleon, atau arus perpecahan negara yang melanda tanah penutur bahasa Belanda, 

dan memimpin gerakan penyatuan bahasa Belanda pada abad ke-19. 

 

Sementara itu, penanda morfologis yang masih kekal dalam bahasa Belanda moden juga 

dapat dilihat dalam keserasian nahuan antara kata penentu dan kata namaan. Kruisinga (1924:72) 

membatasinya sebagai keserasian GENUS PENERANG (attributive gender) dalam golongan nominal. 

Hal ini sudah menjadi ketara dalam bahasa lisan sebelum sistem ejaan Kollewijn (1899) diiktiraf 

oleh Kerajaan Belanda pada tahun 1934. 

 

Makalah ini bertujuan untuk meninjau semula sejarah gerakan bahasa Belanda dalam 

tempoh 200 tahun belakangan ini secara am, dan juga meneliti perubahan SISTEM KASUS NAHUAN 

dalam bahasa Belanda secara khususnya. 
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1. ARUS PENYERAGAMAN BAHASA 

Nenek moyang penutur bahasa Belanda yang telah mendiami TANAH RENDAH GERMAN 

(Nederduitsch) tidak pernah mempunyai satu negara bersatu sebelum abad ke-16. Bahasa Belanda 

yang disebut BAHASA TANAH RENDAH GERMAN (Nederduitsche Taal) pada zaman itu tidak seragam 

dan tidak mempunyai satu bentuk standard. Pelbagai dialek bahasa Belanda yang dituturkan oleh 

rakyat jelata dianggap sebagai bahasa rendah (inlandsche taal; vernacular language), dan pada 

dasarnya berfungsi sebagai bahasa lisan sahaja. Manakala bahasa intelek dan pentadbiran yang 

digunakan oleh cendekiawan dan golongan atasan masyarakat pada zaman itu adalah bahasa Latin 

dan bahasa Perancis. 

Keadaan tersebut berubah ketika beberapa provinsi di tanah selatan dipersatukan oleh 

seorang pangeran pada tahun 1548 di bawah nama BOURGONDISCHE KREITS. Dengan perubahan 

pemerintahan politik ini, dialek yang digunakan di tanah selatan yang makmur dengan perdagangan, 

terutama bandar besar Antwerpen mendapat kedudukan yang tinggi dalam masyarakat penutur 

bahasa Belanda amnya, lalu rakyat jelata di daerah lain meniru dialek Antwerpen dalam bentuk 

lisan dan juga tulisan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini terdorong juga oleh tersebarnya bahan 

bercetak setelah mesin cetak dicipta di Eropah pada sekitar tahun 1450. 

Bagaimana pun, ketika rakyat Belanda berjuang menentang pemerintahan Kerajaan 

Sepanyol dalam PERANG 80 TAHUN (tahun 1568-1648), bandar Antwerpen diduduki oleh tentera 

Sepanyol pada tahun 1585. Akibat pendudukan ketenteraan ini, ramai golongan atasan dan pakar di 

bandar Antwerpen mulai berhijrah ke wilayah utara, terutama provinsi Holland. ZAMAN KEEMASAN 

HOLLAND pada abad ke-17 bermula dari saat ini. 

Keadaan politik ini lama-kelamaan mempengaruhi aspek bahasa juga. Dialek Holland 

mendapat kedudukan penting, dan bahasa lisan mulai bercorak Hollandsch. Akan tetapi, bahasa 

tulisan masih mempertahankan corak dialek selatan. Perkembangan bahasa ini mengisahkan 

bahawa bahasa Belanda standard berkembang di wilayah utara, khususnya di provinsi Holland di 

bawah pengaruh besar dari dialek selatan dalam peredaran sejarahnya. Pada abad ke-17, sasterawan 

seperti Pieter Corneliszoon (1547-1626), Constantijn Huyghens (1596-1626), Joost van den Vondel 

(1587-1679), tatabahasawan Christiaan van Heule (?-1655), pakar matematik Simon stevin (1545-

1620), pakar perundangan Hugo de Groot (1583-1620) dan ramai lagi cendekiawan berjuang untuk 

memartabatkan bahasa Belanda, dan juga cuba menyatukan bentuk bahasa tulisan di tanah penutur 

bahasa Belanda. Namun, bentuk bahasa tulisan semakin jauh terpisah dari bentuk bahasa lisan 

dalam peredaran masa dari abad ke-17 hingga abad ke-18. 

Jurang bentuk bahasa yang semakin menjadi ketara pada abad ke-18 itu menandai garis 

batas antara bahasa pramoden dan bahasa moden dalam sejarah perkembangan bahasa Belanda. 

Dari aspek tatabahasa, kemerosotan kasus morfologis yang berlaku dalam masa berabad-abad 

lamanya membawa dua arus ke dalam pembentukan bahasa Belanda standard pada abad ke-19. Satu 

pihak cuba mempertahankan gaya deklensi dalam bahasa tulisan, manakala pihak yang lain 

menyeru supaya fakta yang terdapat dalam bahasa lisan dipertimbangkan dalam pembentukan 

bahasa tulisan standard. 

 

 

2. USAHA PENYERAGAMAN EJAAN DAN TATABAHASA 

Revolusi Perancis yang bermula pada akhir abad ke-18 bukan sahaja mengubah corak pemerintahan 

di Belanda, bahkan mempengaruhi pemikiran rakyatnya bermula dari golongan atasan masyarakat 

hingga ke rakyat jelata. Pengaruh ini juga terserap ke dalam semangat rakyat untuk menegakkan 

satu bahasa kebangsaan dan bahasa standard.  

Pemerintah REPUBLIK BATAVIA (Bataafsche Republiek) yang ditubuhkan pada tahun 

1795 dalam pergolokan Revolusi Perancis mengarahkan dua orang pengkaji bahasa Belanda untuk 

menyusun sistem ejaan dan tatabahasa bahasa Belanda standard pada tahun 1801. Hasil daripada 

ini, Matthijs Siegenbeek menerbitkan sebuah buku panduan ejaan yang bertajuk VERHANDELING 
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OVER DE NEDERDUITSCHE SPELLING TER BEVORDERING VAN DE EENPARIGHEID IN DEZELVE (Makalah 

mengenai Ejaan Bahasa Belanda untuk Mempertingkatkan Kesatuan Bahasa) pada tahun 1804 lalu 

dirasmikan oleh pemerintah Republik Batavia pada 19 Disember pada tahun yang sama. Beliau juga 

menghasilkan sebuah kamus WOORDENBOEK VOOR DE NEDERDUITSCHE SPELLING (Kamus Ejaan 

Bahasa Belanda) pada tahun 1805. 

Perdebatan mengenai ejaan rasmi yang dibangkitkan pada zaman tersebut bukan sahaja 

bermaksud menyeragamkan ejaan dalam bahasa standard, tetapi juga merangkumi usaha untuk 

menetapkan peraturan tatabahasa, khususnya fleksi (konjugasi dan deklensi) dalam bahasa tulisan. 

Hasil usaha untuk mengakhiri perdebatan ini muncul dalam bentuk buku tatabahasa 

NEDERDUITSCHE SPRAAKKUNST (1805) oleh Peterus Weiland. Menurut M. Hüning: 

 
“The first grammar of the 19

th
 century, in the strictest sense, was Peterus Weiland‟s De 

Nederduitsche Spraakkunst (1805). It is a prescriptive grammar of the written language, but 

includes not only the rules for the written Dutch grammar but also a description of the various 

word sorts and the different ways in which they can be combined into word groups. Weiland 

paid attention to inflection (gender and cases) and stylistic differences. Some of his principles 

are still in use today.”  

(The grammars of the 19
th

 and 20
th

 century)
1) 

 

Seperti dikatakan dalam petikan di atas, Weiland (1805) menghasilkan tatabahasa preskriptif untuk 

mempertahankan fleksi nahuan yang sudah tidak terjaga lagi dalam bahasa tulisan sebelum abad ke-

19. Gerakan bahasa untuk menjaga fleksi dalam bahasa tulisan akan berterusan sehingga satu lagi 

sistem ejaan dikeluarkan oleh dua orang pengkaji, Matthias de Vries dan L.A. te Winkel, pada 

tahun 1863, iaitu DE GRONDBEGINSELEN DER NEDERLANDSCHE SPELLING: ONTWERP DER SPELLING 

VOOR HET AANSTAANDE NEDERLANDSCH WOORDENBOEK (Panduan Ejaan Bahasa Belanda: rencana 

mengenai ejaan untuk kamus bahasa Belanda yang akan datang). Mereka juga menerbitkan senarai 

perbendaharaan kata yang menangani soal ejaan kata dan bentuk morfologisnya pada tahun 1866, 

iaitu WOORDENLIJST VOOR DE SPELLING DER NEDERLANDSCHE TAAL (Senarai Perbendaharaan Kata 

untuk Ejaan Bahasa Belanda). 

Peraturan sistem ejaan bahasa Belanda yang dicadangkan oleh M. de Vries & L.A. te 

Winkel (1863) tersebut diiktiraf oleh kerajaan negara België pada tahun 1863.
2)

 Sedangkan sekolah-

sekolah di negara Belanda menggunakan sistem ejaan Matthijs Siegenbeek (1804) hingga tahun 

1870, dan jabatan-jabatan kerajaan Belanda secara rasminya melaksanakan sistem ejaan M. de 

Vries & L.A. te Winkel pada tahun 1883. Sistem ejaan baru ini terus digunakan secara rasminya 

hingga satu lagi sistem ejaan Kollewijn (1899) diiktiraf oleh kerajaan Belanda pada tahun 1934. Hal 

ini bermakna bahawa sekali lagi dua jenis sistem ejaan digunakan secara berasingan di dua buah 

negara berkenaan mulai tahun 1934, iaitu ejaan M. de Vries & L.A. te Winkel di negara België dan 

ejaan R.A. Kollewijn di negara Belanda. 

Di sebalik usaha penyeragaman bahasa Belanda di kedua-dua negara Belanda dan negara 

België, bahasa Belanda pada abad ke-19 memperlihatkan jurang besar antara bahasa lisan dan 

bahasa tulisan. Bahasa tulisan standard yang cuba ditegakkan oleh sebahagian bahasawan sudah 

jauh terpisah dari bahasa lisan pada abad ke-19 dari segi tatabahasa, terutama dalam aspek 

morfologis. Maksudnya, bahasa lisan sudah kehilangan banyak deklensi pada golongan nominal, 

seperti yang berlaku dalam bahasa Inggeris moden. Manakala sebahagian bahasawan menuntut 

supaya aspek deklensi diberi perhatian serius dalam bahasa tulisan. Perubahan bahasa dan jurang 

antara bahasa lisan dan bahasa tulisan itu mengakibatkan kekacauan di arena pendidikan dan 

pentadbiran. 

 

C.B. van Haeringen menceritakan perihal zaman pergolakan bahasa Belanda pada akhir 

abad ke-19 yang dialami oleh seorang bahasawan, Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (1873-1955), 

seperti dipetik di bawah: 
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“Het was dan ook voor die ouderen geen bezwaar dat de "schrijftaal" iets kunstmatigs had, en 

door historische spellingen en niet meer levende naamvals- en genusonderscheidingen voor 

de "gewone man" moeilijk bleef, zodat het correct hanteren ervan niet iedereen gegeven kon 

zijn. Tegen die gecultiveerde schrijftaal keerde zich een groep van taalkundigen waartoe o.a. 

Van den Bosch behoorde, en waarvan sommigen in het heftig vuur van het verzet zijn 

doorgeslagen van hervormers tot omwentelaars. De Vooys, rustige natuur als hij was, is met 

dat revolutionaire radicalisme nooit meegegaan, maar de term "schrijftaal", die een jongere 

generatie op haar beurt niet schroomde te gebruiken, is hij altijd als gevaarlijk en misleidend 

blijven beschouwen. De beweging voor vereenvoudiging van onze spelling, of, zoals ze zich 

in het begin noemde, "van onze schrijftaal", streefde ernaar, van dat moeilijke en kunstmatige 

wat weg te nemen, en aldus de kloof tussen het geschrevene en het gesprokene te 

versmallen.”  

(Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys)
3) 

 

Dalam petikan di atas dikatakan bahawa deklensi yang dipertahankan dalam „bahasa tulisan‟ 

(schrijftaal) sudah tidak dapat difahami lagi oleh penutur asli bahasa Belanda sendiri, dan „rakyat 

jelata‟ (gewone man) merasai tatabahasa „rekaan‟ (kunstmatig) dalam gaya bahasa tulisan yang 

sudah jauh terpisah dari bahasa lisan. Sedangkan cendekiawan masih berpegang kuat pada tradisi 

gaya bahasa tulisan. 

 

Seorang pejuang bahasa Belanda, Roeland Anthonie Kollewijn (1857-1942) telah 

bangkit bersuara terhadap kekacauan bahasa, dalam sebuah artikel yang bertajuk ONZE LASTIGE 

SPELLING: EEN VOORSTEL VOOR VEREENVOUDIGING (Ejaan Kita Yang Memeningkan: suatu cadangan 

untuk pemudahan) yang dimuatkan dalam majalah bahasa VRAGEN VAN DEN DAG 6 (1891:577-596). 

Beliau dan rakan-rakannya berjuang untuk menghapuskan jurang antara bahasa lisan dan bahasa 

tulisan melalui kegiatan sebuah persatuan ejaan bahasa Belanda yang ditubuhkan pada tahun 1893, 

iaitu VERENIGING TOT VEREENVOUDIGING VAN ONZE SCHRIJFTAAL (Persatuan untuk Pemudahan 

Bahasa Tulisan Kita).
4)

 Kollewijn dalam usahanya untuk memperbaiki ejaan tersebut menerbitkan 

sebuah buku yang bertajuk OPSTELLEN OVER SPELLING EN VERBUIGING (Rencana mengenai Ejaan dan 

Deklensi) pada tahun 1899.
5)

 

 

Bagaimana pun, kegiatan Kollewijn dan rakan-rakannya dalam persatuan tersebut 

mendapat banyak kritikan, tentangan dan ancaman dari pelbagai pihak, termasuk golongan 

pelampau nasionalis. Menurut M. Hüning: 

 
“Another important figure was Roeland Anthonie Kollewijn. He published his 

collected articles under the title Opstellen over spelling en verbuiging. He wanted to 

modify the prevailing rules for the written language on a number of points. His aim 

was the simplification of the written language. These simplification were intended to 

be useful when writing, but not too obstrusive when reading. There were many 

opponents to Kollewijn. One of these was Cornelis Herman den Hertog, the author of 

Nederlandsche Spraakkunst (1892-1896). […] Another opponent was Jacobus Wille. 

In 1935 he published Taalbederf door de School van Kollewijn. According to him a 

revised spelling constituted a break with the past. All these simplifications damaged 

the language itself.”  

(The grammars of the 19
th
 and 20

th
 century)

6) 
 

Kegiatan aliran Kollewijn, seperti dikatakan dalam petikan di atas, seolah-olah memutuskan 

kesinambungan tatabahasa preskriptif yang berterusan dalam sejarah bahasa tulisan sejak zaman-

berzaman lamanya, walaupun bahasa lisan, pada hakikatnya, sudah jauh terpisah dari bahasa 

tulisan. Kollewijn menatapi fakta bahasa yang berlaku pada abad ke-19 dan cuba menanggalkan 

gaya arkaik yang masih dipertahankan dalam bahasa tulisan dari segi etimologi, grafem dan 

tatabahasa. 
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Pada tahun 1934, sebahagian cadangan Kollewijn diterima pakai oleh kerajaan Belanda. 

Di pihak lain, sistem ejaan M. de Vries & L.A. te Winkel (1863) juga masih dikekalkan. Dengan 

keputusan ini, kedua-dua sistem ejaan tersebut berjalan dengan serentak di negara Belanda. Akan 

tetapi, keadaan ini tidak kekal lama dalam pergolakan Perang Dunia Kedua di Eropah. Pada tahun 

1939, pelaksanaan sistem ejaan Kollewijn diberhentikan kerana tekanan politik oleh puak 

penyokong Nazi-Belanda. 

 

 

3. SOAL KASUS NAHUAN DALAM BAHASA BELANDA MODEN 

Sistem ejaan yang dilaksanakan pada masa Perang Dunia Kedua mempertahankan deklensi 

golongan nominal yang didasarkan pada sistem ejaan M. de Vries & L.A. te Winkel (1863). 

Namun, sejurus setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, satu lagi sistem ejaan yang lebih 

memudahkan sistem ejaan Kollewijn (1899) mula dilaksanakan di negara België pada tahun 1946 

dan di negara Belanda pada tahun 1947. Sistem ejaan baru ini mencerminkan satu fakta yang 

berlaku dalam bahasa Belanda moden. Maksudnya, penanda deklensi pada golongan nominal yang 

telah lama dipertahankan dalam bahasa tulisan tidak digunakan lagi secara praktis. Sistem ejaan ini 

diperbaharui sekali lagi pada tahun 1954 di kedua-dua negara berkenaan. Pada tahun 1994, sebuah 

jawatankuasa dalam KESATUAN BAHASA BELANDA (de Taalunie) mengeluarkan satu kanun 

mengenai ejaan bahasa Belanda, dan usahanya untuk memperbaiki ejaan masih diteruskan hingga 

hari ini.
7)

 

Salah satu aspek pembaharuan ejaan bahasa Belanda moden yang difokuskan dalam 

makalah ini dapat dilihat dalam peraturan yang menghapuskan deklensi golongan nominal dalam 

bahasa tulisan. Seperti dikatakan sebelum ini, bahasa tulisan pada abad ke-19 masih mengekalkan 

deklensi golongan nominal dalam keserasian nahuan antara genus, bilangan dan kasus. Maksudnya, 

genus nahuan nama digolongkan kepada tiga, iaitu maskulin (m., mannelijk), feminin (v., 

vrouwelijk) dan neuter (o., onzijdig). Bilangan nahuan nama adalah dua, iaitu tunggal (enkelvoud) 

dan jamak (meervoud), manakala kasus nama nahuan dibilang empat, iaitu kasus pertama 

(nominatief), kasus kedua (genitief), kasus ketiga (datief), dan kasus keempat (accusatief). Dengan 

ini, kata-kata penentu (determinativen) memperlihatkan deklensinya sesuai dengan genus kata 

namaan. Lihat Jadual 6 – Jadual 9.  

Sementara itu, sistem ejaan Kollewijn (1899) yang mencerminkan fakta bahasa lisan, 

pada dasarnya, tidak lagi mempertahankan deklensi golongan nominal, melainkan keserasian genus. 

Kruisinga (1924:72) menamakan keserasian yang demikian sebagai keserasian genus penerang 

(attributive gender) pada golongan nominal. Beliau juga memberi catatan tentang genus arkaik 

yang diperdebatkan pada zaman perubahan bahasa. Menurutnya: 

 

GENDER IN WRITTEN DUTCH 

243. In older Dutch, nouns had a threefold gender, and were inflected differently accordingly, as well as 

their attributive adjuncts. Although this has been lost for many centuries, it has been artificially 

preserved in the spelling, details being settled arbitrarily by „grammarians‟. This artificial system is still 

used by the majority of Dutch writers in Holland, and is supposed to be taught in schools, although 

many schoolmasters, especially in the secondary schools, practically ignore it. The authority of this 

historical spelling has completely broken down, as that an attempt has been made to reform it, in order 

to bring it into closer agreement with the real language. For the last twenty years, this reformed spelling 

has been gaining ground; it is officially recognized in South Africa, and will be the basis, at any rate, of 

the reform in Holland 
1)

. 

-------------------------------- 

1) The founder of the reform movement is Dr. R.A. Kollewijn, whose scholarly Opstelling over Spelling 

en Verbuiging are the best history of the rise and progress of the artificial spelling-system, whose 

complete severance from the real language is unique among the languages of Europe. 

                                                                                                                                               (1924:78) 
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Sistem ejaan baru yang mulai dilaksanakan di kedua-dua negara België dan negara 

Belanda setelah Perang Dunia Kedua tidak menandai kasus nahuan secara morfologis pada 

golongan nominal, melainkan keserasian genus penerang. Hal ini bermakna bahawa golongan 

nominal berfungsi dalam bentuk Nominatif-Rectus sahaja seperti yang sedang berlaku dalam 

bahasa Inggeris moden. Dengan ini, genus nahuan nama digolongkan kepada EPICENE (common 

gender) dan ONZIJDIG (neuter), manakala bilangan nahuan nama dibezakan kepada ENKELVOUD 

(tunggal) dan MEERVOUD (jamak).
8)

 Peraturan ini juga mengurangkan variasi bentuk kata-kata 

penentu dari segi morfologis.
9)

 Lihat Jadual 1 - 5. 

 

 

Jadual 1:    Kata Sandang tak-tentu 

Enkelvoud (TUNGGAL) Meervoud (JAMAK) 

Epicene (m., v.) Onzijdig (o.) Epicene (m., v.)/Onzijdig (n.) 

een een --- 

 

Jadual 2:    Kata Sandang tentu 

Enkelvoud (TUNGGAL) Meervoud (JAMAK) 

Epicene (m.,v.) Onzijdig (o.) Epicene (m., v.)/Onzijdig (o.) 

de het de 

 

Jadual 3:    Kata Penunjuk 

Enkelvoud (TUNGGAL) Meervoud (JAMAK) 

Epicene (m., v.) Onzijdig (o.) Epicene (m., v.)/Onzijdig (o.) 

deze dit deze 

die dat die 

 

Jadual 4:    Kata Ganti Nama Relatif 

Enkelvoud (TUNGGAL) Meervoud (JAMAK) 

Epicene (m., v.) Onzijdig (o.) Epicene (m., v.)/Onzijdig (o.) 

die dat die 

wie wat wie 

welke hetwelk welke 

 

Jadual 5:    Kata Tanya 

Enkelvoud (TUNGGAL) Meervoud (JAMAK) 

Epicene (m., v.) Onzijdig (o.) Epicene (m., v.)/Onzijdig (o.) 

wie wat wie 

welk, welke welk welke 
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Bagaimana pun, oleh kerana penutur asli bahasa Belanda moden tetap membezakan 

kasus nahuan dalam kesedarannya, pertukaran urutan kata/frasa dalam bentuk morfologis yang 

sama tidak juga menjejaskan makna ayat dari segi fungsi sintaksis. Kesedaran mereka terhadap 

kasus sintaksis itu sangat berbeza dengan kesedaran penutur asli bahasa Inggeris kerana pertukaran 

urutan kata/frasa dalam bahasa Inggeris moden mengubah makna ayat dari segi sintaksis.  

 

Suatu perbincangan di laman web yang dipetik di bawah memperlihatkan perbezaan 

sifat nahuan antara bahasa Belanda dan bahasa Inggeris, berhubung dengan kasus nahuan: 

 

 

To return to the point of cases and gender allowing more freedom in word order. Dutch 

is a language that doesn‟t have any cases (anymore). Still it is still very keen on 

changing word order to emphasize certain words. Of course the effect is that sometimes 

sentences in Dutch can be completely ambiguous if there is no context. 

 

Example: 

De man doodt de beer (The man kills the bear/It‟s the man the bear kills) 

De beer doodt de man (The bear kills the man/It‟s the bear the man kills) 

 

Of course, the second possibilities are weird if there is no context, but you‟ll see that in context 

they‟ll appear all the times. 

 

Er zijn gisteren twee mensen door een beer opgegeten. Niet de vrouw maar de man doodde de 

beer als eerste. 

(Yesterday there were two people eaten by a bear. It was not the woman, but the man the bear 

killed first). 

 

Notice that it was necessary to add the first sentence, otherwise it would still be unclear whether 

the bear was the subject or the object. You just would not know. Still we use these word order 

variations, since words are placed often first in Dutch when there is a special emphasis on them 

or they are the topic of the sentence. 

 

In German there is no problem doing this because of their cases. I find it really interesting to see 

how strongly Dutch doesn‟t want to give this up, while the risk of confusion is so high. 

----------------------------- 

optimisque. 5
th
 April 2006, 08:48PM 

<http://forum.wordreference.com/archive/index.php?t-125418.html> 

 

 

Contoh yang dibincangkan dalam petikan di atas membuktikan bahawa kehilangan 

penanda morfologis pada kasus nahuan tidak juga menjejaskan kesedaran penutur asli bahasa 

Belanda terhadap sifat kasus nahuan di peringkat nahu-wacana. 

 

Pertama-tama, dua contoh yang menggunakan unsur-unsur yang sama tetapi berlainan 

susunan kata-katanya dihuraikan di peringkat nahu-ayat. 

 

(1)      De man doodt de beer. 

(= “The man kills the bear” or “It‟s the man (that) the bear kills”) 

(2)      De beer doodt de man. 

(= “The bear kills the man” or “It‟s the bear (that) the man kills”) 
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Dalam kedua-dua ayat ini, frasa nama de man (m., the man) dan de beer (m., the bear) bertindak 

dalam kasus Nominatif-Rectus dari segi morfologis. Dan kata kerja doodt (< doden, to kill) 

memperlihatkan konjugasi, berdasarkan keserasian nahuan antara diri, bilangan, dan tense. Oleh 

yang demikian, tiap-tiap ayat itu dapat membawa dua makna yang bertentangan di peringkat nahu-

ayat. Maksudnya, kedua-dua frasa nama de man (m., the man) dan de beer (m., the bear) dapat 

menjadi subjek nahuan dan objek nahuan dalam struktur sintaksis yang sama, kerana ayat dasar 

tidak dapat dibezakan dari ayat songsang disebabkan oleh ketiadaan penanda morfologis pada kata 

namaan. Lihat Jadual 2. 

 

Sebaliknya, jika kedua-dua ayat tersebut digunakan dalam konteks wacana, kekaburan 

makna tidak akan timbul dari segi sintaksis. 

 

(3) (i)    Er zijn gisteren twee mensen door een beer opgegeten.  

(= Yesterday there were two people eaten by a bear) 

(ii)   Niet de vrouw maar de man doodde de beer als eerste. (AYAT SONGSANG) 

(= It was not the woman, but the man (that) the bear killed first) 

 

Dalam konteks (3) ini, dua frasa nama de vrouw (v., the woman) dan de man (m., the man) dalam 

ayat kedua (ii) merujuk secara anaforik kepada frasa nama twee mensen (mv., two people) dalam 

ayat pertama (i). Maksudnya, kedua-dua frasa nama de vrouw (v., the woman) dan de man (m., the 

man) tersebut bertindak sebagai objek nahuan, manakala frasa nama de beer (m., a bear) pula 

bertindak sebagai subjek nahuan dalam ayat kedua (ii) yang disusun secara songsang. Ayat 

dasarnya adalah De beer doodde niet de vrouw maar de man als eerste (= The bear killed not the 

woman but the man as a first victim). 

 

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahawa ketiga-tiga frasa nama de vrouw, de man dan de 

beer dalam ayat (3)(ii) disusun dalam kasus Nominatif-Rectus dari segi morfologis tetapi fungsi 

sintaksisnya dibezakan dalam kesedaran penutur asli bahasa Belanda. Dengan perkataan lain, 

kedua-dua frasa nama de vrouw (v.) dan de man (m.) ditanggapi sebagai kasus Akusatif, manakala 

frasa nama de beer (m.) pula ditanggapi sebagai Nominatif dari segi sintaksis. Hal ini tidak dapat 

diterangkan berdasarkan Jadual 2 sahaja. 

 

Dalam bahasa Belanda pramoden, kasus nahuan ditandai dengan jelas secara morfologis, 

seperti disusun semula dalam ayat (4) di bawah: 

 

(4) (i)    Er zijn gisteren twee mensen door eenen beer opgegeten.  

(= Yesterday there were two people eaten by a bear) 

(ii)   Niet de vrouw maar den man doodde de beer als eerste.  (AYAT SONGSANG) 

(= It was not the woman, but the man the bear killed first) 

 

Dalam susunan ayat (4) di atas, kasus nahuan bagi tiap-tiap frasa nama berkenaan ditandai secara 

morfologis, iaitu eenen beer (m., akusatif) dalam ayat (4)(i), dan de vrouw (v., akusatif), den man 

(m., akusatif) serta de beer (m., nominatif) dalam ayat (4)(ii). Lihat Jadual 6 dan Jadual 7. 

 

Untuk mengetahui sistem kasus nahuan dan deklensinya yang telah berlaku dalam 

bahasa Belanda pramoden, kajian-kajian yang dihasilkan pada abad ke-19 dapat dimanfaatkan. 

Deklensi kata sandang (lidwoorden), misalnya, dihuraikan oleh Weiland dalam bukunya 

NEDERDUITSCHE SPRAAKKUNST (1805:81-82) seperti dipetik dalam Jadual 6 dan Jadual 7. 
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Jadual 6:  Kata Sandang tak-tentu 

Mannelijk (m.) Vrouwelijk (v.) Onzijdig (o.) 

1.     een eene een 

2.     eens eener eens 

3.     eenen eene, eener eenen, een 

4.     eenen eene een 

                          (1 = nominatief, 2 = genitief, 3 = datief, 4 = accusatief) 

 

Jadual 7:  Kata Sandang tentu 

Enkelvoud (TUNGGAL) 

Mannelijk (m.) Vrouwelijk (v.) Onzijdig (o.) 

1.     de de het 

2.     des der des 

3.     den de, der den, het 

4.     den de het 

 
Meervoud (JAMAK) 

Mannelijk (m.) Vrouwelijk (v.) Onzijdig (o.) 

1.     de de de 

2.     der der der 

3.     den de, der den 

4.     de de de 

                       (1 = nominatief, 2 = genitief, 3 = datief, 4 = accusatief) 

 

Bagaimana pun, pada awal abad ke-19 kasus Genitif dan kasus Datif, menurut Weiland 

(1805:197), sudah jarang digunakan dan lazimnya diganti dengan ungkapan preposisi yang 

menguasai kasus Akusatif. Misalnya: 

 

(5) het bevel des konings.  (Genitif) 

= het bevel van den koning. (k.preposisi van + Akusatif) 

(= the directive of the king) 

 

(6) ik heb het den kinderen gegeven. (Datif) 

= ik heb het aan de kinderen gegeven. (k.preposisi aan + Akusatif) 

(= I have given it to the children) 

 

(7) Dit is sommigen menschen nadeelig. (Datif) 

= Dit is voor sommige menschen nadeelig. (k.preposisi voor + Akusatif) 

(= This is harmful to some people) 
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Weiland (1805), dengan panjang lebarnya, membincangkan deklensi yang berlaku ke 

atas kata-kata penentu yang lain seperti kata ganti nama penunjuk, kata ganti nama relatif, dan kata 

ganti nama tanya. Hal yang sama juga berlaku ke atas kata-kata penerang seperti kata ganti nama 

milik dan kata sifat yang bertindak secara atributif terhadap kata namaan. 

 

 

4. PENANDA ARKAIK DALAM UNGKAPAN “van ganser harte” 

Bahasa tulisan pada abad ke-19 mempertahankan deklensi yang kompleks pada golongan nominal. 

Peraturan yang mewarisi tatabahasa abad ke-18 ini dikemaskan oleh Weiland dalam buku 

tatabahasa NEDERDUITSCHE SPRAAKKUNST (1805) dalam usaha untuk menegakkan bahasa Belanda 

standard. Dan segelintir deklensi golongan nominal yang berupa arkaik itu sebenarnya masih 

terdapat dalam ungkapan tertentu dalam bahasa moden. Akan tetapi, fungsi penanda arkaik ini 

sudah tidak terasa lagi sebagai peninggalan kasus nahuan oleh penutur asli bahasa Belanda sendiri.  

Dalam buku tatabahasa bahasa Belanda moden seperti Kruisinga (1924:70-71) dan 

Koolhoeven (1961:147-150) diberi contoh ungkapan idiom tanpa penghuraian sistem deklensi kasus 

nahuan. Misalnya, kasus Genitif: ’s Lands wijs, ’s lands eer (A country‟s custums are country‟s 

pride), in naam der wet (in the name of Law), de tekenen des tijds (the signs of the times), 

desgelijks (likewise), desnoods (if neccessary); dan kasus Datif: in koelen bloede (in cold blood), 

van goeden huize (of a good family), ten allen tijde (at any time), mettertijd (in course of time), 

dermate (to such an extent), derhalve (consequently). 

Selanjutnya, satu contoh idiom yang mengekalkan penanda arkaik pada kasus nahuan 

dapat dilihat dalam sebuah berita komentar terhadap film sensasi „The Da Vinci Code‟ yang 

disiarkan dalam laman web pada pertengahan tahun 2006: 

 

(8) „Ik hoop van ganser harte dat alle aardbewoners naar onze film gaan kijken.‟ Codenaam 

Kaskraker: Tom Hanks en Ron Howard over ‘The Da Vinci Code’. Bioscoopuitbaters 

kunnen maar beter dringend popcorn beginnen te poffen, [...].
10)

  

 

Jika tiap-tiap deklensi kata yang terdapat dalam ungkapan van ganser harte (Ing: with all one’s 

heart, whole heartedly, from the bottom of one’s heart) hendak dihuraikan dari segi morfologis, 

keserasian nahuan yang ditandai dengan penghujung –er pada kata sifat ganser (< gans) dan 

penghujung –e pada kata nama harte (< hart) tidak akan dapat difahami tanpa mengetahui sistem 

deklensi yang telah berlaku dalam bahasa Belanda pramoden.
11)

  

 

Pertama-tama, deklensi kata nama hart hendak dibincangkan. Dalam kamus 

WOORDENBOEK DER NEDERDUITSCHE EN FRANSCHE TAALEN (1781) yang dikarang oleh François 

Halma, kata nama neuter (o., z.g.) hart (Ing: heart, mind, courage, mettle, core) bertindak dalam 

beberapa bentuk deklensi:
12) 

 

 
HART, z.g. Een deel van ‟s menschen lichaam. 

Iemand het hart afsteeken. 

Flaauw van harten, of flaauwwhartig worden. 

*Dat is hem een steek in ‟t hart, dat is eene harde zaak voor hem. 

*Hart. Al wat hartswijze gemmakt is. 

*Hart. Moed, dapperheid. 

Die man heeft geen hart. 

Iemand een hart onder den riem steeken, of aanmoedigen. 

*Hart. Liefde, genegenheid. 

*Iemands hart winnen. 

Zij heft geen hart tot haar kind. 

Iemand een quaad, of een goed hart toedragen. 

*Hart. Gedagten, voorneemen, opzet. 
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Iemand zijn hart openbaaren. 

*Iemand uit zijn hart stellen. 

*Een ligt hart hebben, lugthartig zijn. 

Zij is een ligt hart, zij heft kommer nog zorg. 

*Een steenen hart, een boos verhard hart. 

*Bezwaard van harten of van gemoed zijn. 

*Hart. ‟t Binnenste, ‟t midden van iets. 

Het hart van de kool, des booms, enz. 

Wij zijn in ‟t hartje van de winter. 

*Van harte, bijw. Opregtelijk, met grooten luft. 

God van harte dienen. 

*Van harte. Zeer. 

Van harte ergens over nerblijd, of bedroefd zijn. 

Uit grond van mijn hart, met al mijne genegenheid. 

*Zijn hart ergens meede ophaalen. 

*Zijn hart ophaalen, zijne luft volgen. 

*Ontdekken wat men op ‟t hart heft. 

*Iets ter harte neemen, of behartigen. 

*Iets ter harte neemen of trekken, zig ergens over quellen. 

*Zig iets zeer ter harte laaten gaan. 

WOORDENBOEK DER NEDERDUITSCHE EN FRANSCHE TAALEN (1781:207) 
(Nota: Catatan berbahasa Perancis dalam naskhah asal telah digugurkan.) 

 

 

Seperti dapat dilihat dalam petikan ini, kata nama neuter (o.) hart bertindak dalam tiga 

bentuk, iaitu hart, harte, harten bersama atau tanpa kata preposisi. Menurut Weiland (1805:76), 

kata nama maskulin (m.) dan kata nama neuter (o.) dapat diperincikan kepada dua golongan 

mengikut perbezaan pola deklensinya; Golongan pertama berdeklensi STERKE VERBUIGING (strong 

declension) bersama penghujung –s pada kasus Genitif, manakala golongan kedua pula berdeklensi 

ZWAKKE VERBUIGING (weak declension) bersama penghujung –en atau –n pada kasus Genitif; Kata 

nama hart merupakan satu-satunya kata nama neuter (o.) yang termasuk ke dalam golongan 

ZWAKKE ZELFSTANDIGE NAAMWOORDEN (weak substantive nouns); Maksudnya, kata nama neuter 

(o.) hart berdeklensi menjadi harten pada kasus Genitif. 

 

Sementara itu, Bauwens menelusuri bentuk deklensi kata nama neuter ini ke dalam 

bahasa Got: “Het woord hart had in het Gotisch den grondvorm hairtan, en wordt nu nog dikwijls 

harte geschreven. Het behoort dus natuurlijk tot de zwakke verbuiging.” (1910:72). Weiland dalam 

karyanya NEDERDUITSCH LETTERKUNDIG WOORDENBOEK juga menghuraikan kata nama neuter (o.) 

hart dari segi deklensi: “HART, z.n., o., des harten, of van het hart; meerv. harten” (1845:564a). 

[Catatan: z.n. = zelfstandig naamwoord (kata nama mandiri); o. = onzijdig (neuter); meerv. = 

meervoud (jamak)]. Maksudnya, deklensi des harten (kasus Genitif dalam bentuk tunggal), van het 

hart (preposisi van yang menguasai kasus Akusatif), dan deklensi harten (semua kasus dalam 

bentuk jamak). 

 

Bagaimana pun, bentuk harte (< hart) tidak dapat diterangkan berdasarkan maklumat 

yang diberi di atas sahaja. Deklensi ini kiranya perlu dianalisis secara analogis berdasarkan 

perubahan kasus nahuan nama yang telah terjadi pada zaman kuno: “§.161. De derde naamval 

ontvangt wel eens, in alle geslachten, doch mede, niet dan in den deftigen stijl, de zachte e achter 

aan, als: Gode, den manne, zijner zorge toevertrouwd; terwijl de onzijdige woorden, even als de 

mannelijke, den, of eenen, voorop nemen, als: den volgenden geslachte enz.” (Weiland, 1805:79). 

Maksudnya, pada zaman kuno semua kata nama, tidak mengira perbezaan genus nahuan, 

mengambil penghujung –e pada kasus ketiga, iaitu kasus Datif. Dari ini dapat dikatakan secara 

analogis bahawa bentuk harte (< hart) juga disusun dalam bentuk kasus Datif. 
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Selanjutnya, deklensi yang berlaku ke atas kata sifat ganscher (< gansch) hendak dilihat. 

Menurut Weiland (1805:87-90, 96-99), kata sifat memperlihatkan deklensinya, sesuai dengan 

keserasian nahuan antara genus, bilangan, dan kasus pada golongan nominal, seperti ditunjukkan 

dalam paradigma Jadual 8: 

 

Jadual 8:  Deklensi Kata Sifat bersama Kata Sandang dan Kata Nama 

Enkelvoud (TUNGGAL) 

Mannelijk (m.) Vrouwelijk (v.) Onzijdig (o.) 

1.  de schoone inktkoker de breede deur het dikke boek 

2.  des schoonen inktkokers der breede deur des dikken boeks 

3.  den schoonen inktkoker de, der breede deur den dikken boeke, 

het dikke boek 

4.  den schoonen inktkoker de breede deur het dikke boek 

 
Meervoud (JAMAK) 

Mannelijk (m.) Vrouwelijk (v.) Onzijdig (o.) 

1.  de schoone inktkokers de breede deuren de dikke boeken 

2.  der schoone inktkokers der breede deuren der dikke boeken 

3.  den schoonen inktkokers de, der breede deuren den dikke boeken 

4.  de schoone inktkokers de breede deuren de dikke boeken 

                                   (1 = nominatief, 2 = genitief, 3 = datief, 4 = accusatief) 

 

Paradigma dalam Jadual 8 di atas menunjukkan bahawa kata sifat schoon (beautiful), 

breed (broad), dan dik (thick) masing-masingnya berdeklensi sesuai dengan keserasian nahuan 

dengan kata nama inktkoker (m., ink-well), deur (v., door), dan boek (o., book). Bentuk-bentuk 

deklensi kata sifat ini ditandai dengan penghujung –e atau –en yang diimbuhkan pada kata dasar 

masing-masing. 

 

Bagaimana pun, deklensi kata sifat ganscher (< gansch) yang dipersoalkan dalam 

ungkapan van ganscher harte ternyata tidak mematuhi peraturan paradigma deklensi yang 

ditunjukkan dalam Jadual 8. Maksudnya, jika kata nama neuter (o.) harte (< hart) bertindak dalam 

kasus Datif, kata sifat gansch sepatutnya mengmabil penghujung –e atau –en pada kasus Datif, dan 

bukan –er bersama genus neuter (o.). Percanggahan ini akan dibahaskan dalam bahagian yang 

selanjutnya. 

 

 

5. DEKLENSI KATA SIFAT:   zwakke verbuiging / sterke verbuiging 

Deklensi kata sifat gansch yang ditandai dengan penghujung –er dalam idiom van ganscher harte, 

menurut Asakura (1936:54), menandai kasus Datif bersama genus feminin (v., vrouwelijk). Sesuai 

dengan ini, penghujung –e dalam kata nama harte, seperti dikatakan oleh Weiland (1805:79), 

berfungsi sebagai penanda kasus Datif dalam bentuk arkaik. Namun begitu, Halma (1781:207) dan 

Weiland (1845:564a) yang dipetik di bahagian tadi menggolongkan kata nama hart ke dalam genus 
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neuter (o., onzijdig). Analisis ini juga sah berlaku dalam bahasa Belanda moden. Asakura (ibid) 

tidak memberi apa-apa penjelasan berhubung dengan percanggahan ini. 

 

Percanggahan dalam analisis deklensi tersebut rupa-rupanya perlu diperhatikan dari 

sudut sejarah perkembangan bahasa. Weiland dalam karyanya yang sama memberi catatan yang 

menarik: “HART, [...] Ter harte. Iets ter harte nemen, behartigen. Deze uitdrukking is nog een spoor 

van het vr. geslacht, waarin dit word, bij de Ouden, voorkomt.” (1845:564b). Maksudnya, bentuk 

deklensi kata nama harte (< hart) ini diterangkan sebagai penanda arkaik pada genus feminin (v.) 

yang pernah wujud pada Zaman Kuno. Kata nama harte (< hart) dalam ungkapan ter harte tersebut 

dibatasi dengan jelas oleh kata sandang der (< de) yang menandai genus feminin (v.), dengan 

didahului oleh kata preposisi te yang menguasai kasus Datif, iaitu ter < te der. Lihat Jadual 7.  

 

Keterangan yang serupa dapat dilihat dalam karya Jacobs & Koenen: “Het zelfst. nw. 

hart werd vroeger vrouwelijk en onzijdig gebruikt; nog zegt men ter harte nemen, van ganscher 

harte, enz.” (1892 [II]:103). Maksudnya, kata nama hart pernah wujud dalam genus neuter (o.) dan 

juga genus feminin (v.), dan bentuk harte dalam ungkapan van ganscher harte berfungsi sebagai 

genus feminin (v.).  

 

Analisis etimologis yang sedemikian juga diperkenalkan oleh N. Van Wijk secara 

singkat dalam kamus FRANCK’S ETYMOLOGISCH WOORDENBOEK DER NEDERLANDSCHE TAAL: “Hart 

znw. o., mnl. herte, harte o., ook v., vgl. nog nnl. ter harte nemen” (1912:234). Maksudnya, kata 

nama neuter (o.) hart pernah berfungsi sebagai genus feminin (v.) pada Zaman Tengah. Dengan 

keterangan etimologis ini, persoalan genus pada kata nama harte (< hart) kiranya dapat 

diselesaikan. 

 

Dalam pada itu, de Groot membincangkan deklensi kata sifat: “Mannel. vrouwel. en 

onz. 3e nv.: in arren moede (waarin moed = gemoed, en arre of erre = spijtig, boos); met 

voorbedachten rade; in lichter laaie (lichterlaai; laai = vlam), van ganscher harte (hart was 

vroeger vr.), met luider stemme, van lieverlede, ter goeder ure, ter zelfder tijd (ook uur en tijd 

waren vroeger vr.); --- van goeden huize, in koelen bloede.” (1884:94). Maksudnya, deklensi kata 

sifat ganscher (< gansch) berfungsi untuk menandai kasus Datif (3e naamval) pada kata nama 

feminin (v.) harte (< hart). Catatan singkat ini diberi dalam analisis deklensi kata sifat yang 

dinamakan STERKE VERBUIGING (strong declension). Akan tetapi, deklensi jenis ini tidak dicatatkan 

dalam Weiland (1805:87-99) yang membincangkan HET GESLACHT, GETAL, EN DE VERBUIGING VAN 

DE BIJVOEGELIJKE NAAMWOORDEN (Genus, Bilangan dan Deklensi pada Kata Sifat). Lihat Jadual 8. 

 

Jacobs & Koenen juga menghuraikan dua jenis deklensi kata sifat yang pernah wujud 

dalam bahasa Belanda pramoden. Menurutnya: 

 
“Het is een feit, dat er in alle Germaansche talen, ook voor de bijv. nw. tweeërlei verbuiging 

heeft bestaan, echter zoo, dat in den regel hetzelfde adjectief beide verbuigingswijzen kon 

volgen. In de taal der Middeleeuwen hangt de keus bij de verbuiging van het bijv. nw. af van 

de omstandigheid, of het adjectief door een lidwoord van bepaaldheid (of een ander bepalend 

word) wordt voorafgegaan of niet. Toch levert hier het onderscheiden der verbuigingen reeds 

moeielijkheid op, omdat er in vele gevallen verwarring of strijd bestaat, zoodat men door 

analogie (overeenkomst) met andere talen eerst al de gevallen kan vaststellen: bewijsplaatsen 

voor ‟t bestaan van alle naamvalsvormen zijn niet meer te vinden. In de taal van het heden 

onderscheidt men nog de STERKE en de ZWAKKE VERBUIGING van het bijv. nw. (ook van 

deelwoorden als bijv. nw. gebezigd) met dien verstande, dat van DE STERKE VERBUIGING 

alleen de 1e en de 4e naamval nog teeken van leven geven en de 2e en 3e nvl. enkel 

voorkomen in vaststaande uitdrukkingen. De ZWAKKE VERBUIGING in de algemeen 

heerschende geworden.”                          

(1892 [II]:104-105) 
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Dalam petikan di atas dikatakan bahawa semua bahasa dalam rumpun Germanik pernah 

memperlihatkan dua jenis deklensi bagi kata sifat; dan kata sifat dalam bahasa Belanda, pada 

dasarnya, menggunakan kedua-dua deklensi itu, iaitu STERKE VERBUIGING (strong declension) dan 

ZWAKKE VERBUIGING (weak declension). Akan tetapi, peraturan tersebut tidak terjaga lagi dalam 

bahasa Belanda pada Zaman Tengah sehingga perbezaan deklensinya menjadi kabur. Maksudnya, 

deklensi STERKE VERBUIGING masih digunakan dalam kasus Nominatif dan kasus Akusatif, 

manakala kasus Genitif dan kasus Datif terkesan dalam ungkapan tertentu sahaja. Sebaliknya, 

deklensi ZWAKKE VERBUIGING digunakan secara dominan pada abad ke-19.
13)

  

 

Selanjutnya, Jacobs & Koenen (1892 [II]:105) memparadigmakan deklensi STERKE 

VERBUIGING, dengan mencontohkan kata sifat hoog (tinggi): 

 

Jadual 9:  Deklensi Kata Sifat -- Sterke Verbuiging 

                               Enkelvoud (TUNGGAL)                    Meervoud (JAMAK) 

Mannelijk (m.) Vrouwelij (v.) Onzijdig (o.) Voor de drie geslachten 

1.    hoog hooge hoog hooge 

2.    hoogs hooger hoogs hooger 

3.    hoogen hooger hoogen hoogen 

4.    hoog hooge hoog hooge 

                               (1 = nominatief, 2 = genitief, 3 = datief, 4 = accusatief) 

 

 

Ternyata paradigma deklensi kata sifat dalam Jadual 8 yang dipetik dari Weiland 

(1805:96-99) adalah ZWAKKE VERBUIGING yang digunakan secara dominan pada zaman itu. Oleh 

yang demikian, deklensi kata sifat ganscher (< gansch) dalam ungkapan van ganscher harte tidak 

dapat diterangkan berdasarkan paradigma ZWAKKE VERBUIGING itu. 

 

Sebaliknya, paradigma deklensi STERKE VERBUIGING (Jadual 9) dapat menyelesaikan 

persoalan deklensi kata sifat ganscher (< gansch) tanpa menimbulkan keraguan. Maksudnya, 

apabila kata nama feminin (v.) hart bertindak bersama kata preposisi van yang menguasai kasus 

Datif, kata sifat gansch turut berdeklensi menjadi kasus Datif feminin (v.), iaitu dalam keserasian 

nahuan [van (k. prep) gansch-er (Dat. v.) hart-e (Dat. v.)]. Lihat Jadual 10. 

 

Jadual 10:  Deklensi Kata Sifat gansch 

                                     Enkelvoud (TUNGGAL)                      Meervoud (JAMAK) 

Mannelijk (m.) Vrouwelij (v.) Onzijdig (o.) Voor de drie geslachten 

1.    gansch gansche gansch gansche 

2.    ganschs ganscher ganschs ganscher 

3.    ganschen ganscher ganschen ganschen 

4.    gansch gansche gansch gansche 

                                        (1 = nominatief, 2 = genitief, 3 = datief, 4 = accusatief) 
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6. PENUTUTP 

Persoalan „kasus nahuan‟ adalah salah satu topik kajian bahasa yang paling diperhatikan oleh 

tatabahasawan dari pelbagai aliran linguistik. Makalah ini memfokuskan perubahan sistem kasus 

nahuan dalam bahasa Belanda yang berlaku dalam masa lebih kurang dua ratus tahun belakangan 

ini, iaitu abad ke-19 dan ke-20. 

Pada abad ke-19, golongan nominal, pada dasarnya, berfungsi dalam kasus Nominatif-

Rectus sahaja dalam bahasa lisan, dan hanya memperlihatkan keserasian genus penerang 

(attributive gender) secara morfologis. Bentuk nahuan ini diselaraskan dalam bahasa tulisan juga 

melalui dasar standardisasi bahasa pada awal abad ke-20. Namun, perubahan sistem kasus nahuan 

yang demikian tidaklah mengubah, secara drastik, sistem sintaksis dalam kesedaran penutur asli 

bahasa Belanda, seperti yang dibincangkan dalam contoh (1) – (3). Juga sebilangan penanda kasus 

nahuan yang terdapat dalam bahasa Belanda pramoden masih digunakan dalam ungkapan tertentu, 

seperti grotendeels, ’s Gravenhage, ’s morgens, van ganser harte, dan lain-lain. 

Berhubung dengan sistem kasus nahuan, makalah ini juga meneliti deklensi golongan 

nominal yang terdapat dalam ungkapan van ganser harte, berdasarkan catatan yang diberi oleh 

Halma (1781), Weiland (1805, 1845), de Groot (1884), Jacobs & Koenen (1892), Bauwens (1901), 

Wijk (1912), dan Asakura (1944). Hasil penelitian ini mendedahkan kesan dua jenis deklensi dalam 

golongan nominal, iaitu (i) deklensi STERKE VERBUIGING dan ZWAKKE VERBUIGING bagi kata nama 

mandiri (zelfstandige naamwoorden) dan juga (ii) deklensi STERKE VERBUIGING dan ZWAKKE 

VERBUIGING bagi kata nama sifat (bijvoegelijke naamwoorden) yang ketara dalam tatabahasa bahasa 

tulisan sebelum abad ke-19. 

 

 

NOTA 

  1)
  Hüning, Matthias “History of the Dutch Language”. 

  2)
 Tanah penutur bahasa Belanda telah dipersatukan menjadi Negara Kerajaan Belanda (het Koninkrijk der 

Nederlanden) pada tahun 1815 setelah berakhirnya Perang Napolen. Kemudian België berpisah dari negara 

Belanda pada tahun 1830. Akan tetapi, bahasa kebangsaan dalam kedua-dua negara Belanda dan negara België 

dinamakan bahasa Belanda (Nederlandsche Taal). Dengan serentaknya, beberapa terbitan berbahasa Belanda 

masih terus menggunakan nama Nederduitsche Taal (Bahasa Tanah Rendah German) sepanjang abad ke-19. 
  3)

  Haeringen, “Cornelis Gerrit Nicolaas de Vooys (Gouda, 26 mei 1873)”. 
  4)

 Persatuan ini akan dikenali dengan nama Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling en Verbuiging 

(kemudian Vereniging tot Vereenvoudiging van onze Spelling). 
  5)

  Ulasan terperinci terhadap sistem ejaan baru Kollewijn dapat dilihat dalam De Spelling Kollewijn (1930) oleh   

W. Engelkes dan Kollewijn=Spelling en Taal Wetenschap (1930) oleh P. Gerslach Royen. 
  6)

  Hüning, Matthias “History of the Dutch Language”. 
  7)

  Kesatuan Bahasa Belanda ditubuhkan pada tahun 1980 dengan mengikat perjanjian Taalunieverdrag: Verdrag 
tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden inzake de Nederlandse Taalunie. Suriname 

menajdi negara anggota ketiga secara rasmi pada tahun 2004. 
  8)

  Istilah epicene < Latin epicoenus < Yunani epikoinos (= Ing: “common to”). 
  9)

 Van der Poel dalam buku pelajarannya (1924:21, 26-27) mencatatkan bahawa deklensi golongan nominal 

sudah tidak praktis lagi pada awal abad ke-20. 
10)

  Ik hoop van ganser harte dat alle aardbewoners naar onze film gaan kijken (= I hope from the bottom of my 

heart that all the men on this earth will see our film). 
11)

  Kata ganser (< gans) yang membawa makna „whole‟ dalam bahasa Inggeris dieja sebagai ganscher (< gansch) 

mengikut sistem ejaan lama. Satu kajian mengenai asal-usul kata gansch/gans dapat dilihat dalam artikel J.A. 

van Dijk, “Over het Word gansch” in De Taalgids, tweede jaargang (1860:282-287). 
12)

  Dalam Woordenboek der Nederduitsche en Fransche Taalen (1781), kata nama neuter diterangkan sebagai 

kata nama mandiri (z.g.) GEENERLEI ZELFSTANDIG NAAMWOORD. Kata geenerlei membawa maksud „tidak 

termasuk ke dalam mana-mana genus‟ dalam konteks ini. 
13)

  Van der Poel (1924:18-21) dan Thimm (1910:74-75) memperkenalkan deklensi ZWAKKE VERBUIGING sahaja 

secara praktis dan tidak menyentuh peraturan deklensi STERKE VERBUIGING. 
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