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Van swootjeeroo apploo 
tot soet appo
De uitspraak van het Nederlands van 500 tot 2500

‘Klinkend Nederlands’ was het thema van het 
tweejaarlijkse publiekscongres van Onze Taal, 
dat op 7 november vorig jaar plaatsvond in  
het Chassé Theater in Breda. Voor een volle  
zaal (zo’n 1350 bezoekers) lieten uiteenlopende  
deskundigen horen hoe – en hoe nauw –  
taal samenhangt met uitspraak, klank en  
muzikaliteit. En artiesten demonstreerden  
hoe zij hun taal laten klinken. 
 De volgende pagina’s geven een indruk van 
wat er zich op en rond het podium allemaal  
afspeelde, aan de hand van (ingekorte) lezingen, 
verslagen en impressies.

MARC VAN OOSTENDORP EN 

MICHIEL DE VAAN

Je kunt iedere dag in je woonkamer gaan staan 
en een selfie maken. Van dag tot dag zullen die 
plaatjes van je gezicht niet zo heel veel van  
elkaar verschillen, maar als je het lang genoeg 

volhoudt, en de opnamen niet van dag tot dag maar 
van jaar tot jaar met elkaar vergelijkt, zie je vanzelf 
je onderkin groeien en rimpels je voorhoofd door-
klieven.
 Zo is het ook met taal. Iedere levende taal veran-
dert voortdurend, langzaam maar zeker. Opeenvol-
gende generaties kunnen elkaar over het algemeen 
nog wel verstaan – in ieder geval als ze voldoende 
moeite doen –, maar als je over langere afstanden 
gaat kijken, merk je grotere verschillen. Als er maar 
genoeg tijd overheen gaat, wordt een vroegere fase 
onverstaanbaar. 
 Die heel kleine uitspraakverschillen leiden in de 
loop van de tijd gaandeweg ook tot grotere verande-
ringen in de grammatica. Zo worden werkwoords-
uitgangen steeds minder duidelijk uitgesproken, tot-
dat ze uiteindelijk verdwijnen – en het werkwoord 

De uitspraak van onze taal verandert iedere 
dag een beetje, maar pas over een afstand 
van enkele eeuwen begin je de verschillen 
echt te merken. Hoe klonk het Nederlands in 
500 en 1500? En hoe zal het in 2500 klinken?
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dus geen uitgang meer heeft. Vaar in ‘Ik vaar’ heeft 
geen uitgang, maar vijfhonderd jaar geleden was 
dat nog wel zo: toen was het var-e, en tweeduizend 
jaar geleden far-ô.
 Hoe het Nederlands in het verleden klonk, kun-
nen we reconstrueren aan de hand van oude tek-
sten, door onze taal te vergelijken met verwante  
talen als het Duits en het Engels, en op basis van  
algemene inzichten in hoe talen veranderen. We  
willen dat illustreren met drie keer dezelfde korte 
dialoog, in een door ons gereconstrueerd Neder-
lands van ongeveer vijftienhonderd en vijfhonderd 
jaar geleden, én in een Nederlands zoals dat moge-
lijk over vijfhonderd jaar zal klinken. 

Merovingische Rijk 
In het jaar !"" zou een marktscène in het Merovin-
gische Rijk, in het huidige Nederland of België, als 
volgt kunnen hebben geklonken:

Koper:  Thoenres dagoo ik kaupoodèè heer fief 
poendoe swootjeeroo apploo. Thee wèè-
ron roetanee. 

   (‘Donderdag heb ik hier vijf pond zoete 
appels gekocht. Die waren rot.’)

Verkoper:  Swa mag gaskechana. Anèè theeroo sta-
dai skoeloeth jie habeena poettakiena 
mith friskoo hoenangoo.

   (‘Dat kan gebeuren. In hun plaats zul je 
een potje met verse honing krijgen.’)

Koper:  Mith friskoo hoenangoo! Good! Thankoo!
   (‘Met verse honing! Goed! Dank!’)
Verkoper:  Toota witharsechwanoo. (‘Tot ziens.’)

Het is niet verrassend dat de taal in die tijd heel  
anders klonk dan nu. In het moderne Nederlands 
zijn heel veel klinkers, bijvoorbeeld in uitgangen,  
tot toonloze e’s geworden. In plaats daarvan klon-
ken toen nog bijna overal ‘volle’ klinkers, zoals è,  
o en a: kaupoodèè (‘kocht’), swootjeeroo (‘zoete’) en 
poettakiena (‘potje’). In dat opzicht leek de taal wel 
op het moderne Italiaans, met zijn ie’s, aa’s en oo’s 
die in elke lettergreep kunnen staan. Daarbij konden 
die klinkers zowel kort als lang zijn – een verschil 
dat onze standaardtaal nu niet meer kent: de twee-
de oe van poendoe was kort, de oo van dagoo klonk 
twee keer zo lang. 
 Er was trouwens ook verschil tussen korte en  
lange medeklinkers: de pp van apploo klonk waar-
schijnlijk ongeveer twee keer zo lang als de p van 
kaupoodèè. Ook dat vinden we toevallig nog in het 
huidige Italiaans (en bijvoorbeeld het Fins), maar 
niet meer in het moderne Nederlands. Na #$"" wer-
den de lange medeklinkers verkort, al bewaart het 
huidige schriftbeeld het oude verschil: we schrijven 
potten met twee t’s, maar poten met maar één.

Engels
Het Nederlands had toen ook nog de wrijfklanken  
th en dh, zoals in het Engelse Thursday en thank 
(waarin de th stemloos is) en weather (met een 
stemhebbende th, die we hier schrijven als dh). Oor-
spronkelijk hadden alle Germaanse talen die mede-
klinkers, maar in het Nederlands zijn ze in de loop 
van de Middeleeuwen een d-klank geworden: don-
derdag, danken en weder.
 Een belangrijk grammaticaal verschil is dat de 
taal nog naamvallen kende. Ze zijn herkenbaar aan 
de uitgangen van de zelfstandige naamwoorden; zo 
is thoenres dagoo eigenlijk ‘van de donder’ ‘op de 
dag’, en swootjeeroo apploo ‘van de zoete’ ‘van ap-
pels’. De r in de uitgang van swootjeeroo zien we nog 
in het Duits, bijvoorbeeld in fünf Pfund süßer Äpfel 
(‘vijf pond van-zoete appels’), en in Nederlandse 
restanten als allerbeste.

Brabant
Over de taal uit het jaar #!"" kennen we al veel 
meer details, omdat uit die tijd veel meer teksten 
bewaard zijn – de boekdrukkunst was inmiddels uit-
gevonden. De Nederlanden zijn nu dichtbevolkt, en 
we moeten kiezen welk dialect er op de markt ge-
sproken wordt. Dat wordt het Brabants, onder ande-
re omdat in deze periode vanuit Brabant een groot 
deel van de Lage Landen bestuurd werd.

Koper: Ik hep hier donderdach vaif pont zeuter 
appele gekocht. Dieë waren rot!

Verkoper: Da kan gebeuren. In haar plaats zeldie  
’n pötteke met verschen heuneg kraigen.

Koper: Met verschen heuneg! Goet. Dank!
Verkoper: Houd u goet!

De verschillen met modern Brabants zijn voor de 
kenner niet eens zo groot. Sinds het jaar !"" is er 
nogal wat veranderd. De klank g, die eerder nog als 
de Duitse g van gut klonk, is bijvoorbeeld tot de 
wrijfklank geworden die we nu nog gebruiken als 
we goed uitspreken. Of het in Brabant indertijd een 
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Foto: Iris VetterJan Kuitenbrouwer presenteert het Onze Taal-congres.


