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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze syllabus mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, 

opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur. 
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UITTREKSEL UIT HET LESBOEK BASISCURSUS MAROKKAANS-ARABISCH 
 
 
1. Medeklinkers uit het Marokkaans die anders worden uitgesproken in het Nederlands  
 
Medeklinkers die anders in het Nederlands worden uitgesproken en/of waarvan de letter een 
verandering heeft ondergaan: ‹, g, ©, •, ¬, q, ®, ß, ç, †, x, y, ¤, ¡, $ en '. 
 
De medeklinkers /‹/, /¬/, /®/, /ß,/, /†/ en /¡/ worden ºdof‚ uitgesproken, dat wil zeggen; de toon gaat 
naar beneden en wordt laag. Deze medeklinkers worden ook wel emfatische letters genoemd. de 
mondholte en de Onder invloed van de emfase krijgen de omringende klinkers en medeklinkers 
vaak een doffe klank. Een ºdoffe‚ /µ/ en een doffe /Ÿ/, zullen niet als aparte letters vermeld worden.  
 
‹   de /‹/ wordt in alle posities van een woord stemhebbend uitgesproken,  
g de /g/ wordt uitgesproken zoals in het Engelse woord goal. 
© de /©/ is een wrijfklank die lijkt op een huig-r.  
• de /•/ is een stemloze schuurklank in alle posities van een woord.  
¬ de /¬/ die emfatisch van zichzelf is komt niet vaak voor. In een aantal gevallen waarbij het 
 woord ¬¬ah in een uitdrukking voorkomt kan het voorkomen dat de /¬/ niet emfatisch wordt 
 uitgesproken. 
q de /q/ is een klank die diep achter bij de huig geproduceerd wordt. 
® ®u•-geest, door de emfase van de /r/ neigt de /u/ naar een o-klank. 
ß ße¬¬a-bidden, door de emfase van de /s/ neigt de /e/ naar een a-klank. 
ç de /ç/ wordt uitgesproken zoals in het Nederlandse woord sjaal 
 In Marokkaanse eigennamen zie je de /ç/ (onder invloed van Franse spelling)  
 geschreven als een /ch/, zoals in champignon. 
† de /†/ wordt in alle posities van een woord stemhebbend uitgesproken 
x de /x/ is een huigklank en wordt uitgesproken zoals in het Nederlandse 
 woord schoen of goed. In Marokkaanse eigennamen wordt de /x/ geschreven als een /kh/, 
 zoals in Khadija. 
y de /y/ wordt uitgesproken zoals in het Nederlandse woord jas. 
¤ de /¤/ wordt uitgesproken als /zj/ zoals in het woord journaal. 
¡ de /¡/ wordt in alle posities van een woord stemhebbend uitgesproken. 
$ de /$/is een stemhebbende wrijfklank die diep uit de keel komt. De letter is 
 vergelijkbaar met een a-klank, maar het is toch een medeklinker. 
' de stembandklik /'/ (hamza) is een medeklinker die uit het MSA afkomstig is. Het geluid is 
 vergelijkbaar met dat van een kuch. In het Marokkaans overgenomen via leenwoorden uit 
 het MSA zoals: qur'an-Koran (de /u/ neigt naar een o-klank). 
  
 


