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In het vreemdetalenonderwijs lijkt de uitspraakcomponent vaak bijkomstig te zijn, 

terwijl het leerproces er eigenlijk mee zou moeten beginnen: het is dé manier om 

het vertrouwen en vooral het respect te winnen van je Spaanstalige gespreks-

partner. Een slechte, onverzorgde en/of “verdachte” uitspraak getuigt meestal 

van weinig respect voor de taal zelf en ook voor degene die ze als moedertaal 

spreekt. Basisuitspraak Spaans laat je als Vlaming of Nederlander toe om snel 

onder begeleiding of op zelfstandige basis de basisuitspraak van het Spaans 

onder de knie te krijgen.

Wat je in dit werk zal kunnen lezen en beluisteren (via de downloadbare mp3-fi les 

met de juiste uitspraak), is dan ook bedoeld voor iedereen die met Spaans 

begint of er reeds mee bezig is en op een snelle, aangename, praktische, niet-

normatieve en wetenschappelijk gefundeerde manier een “niet-verdachte” 

uitspraak wil bekomen. Als autodidact of in het kader van een opleiding. In dag- 

of avondonderwijs. 

K r i s  B u y s e
doceert Spaanse taal en didactiek aan de KU Leuven. Hij verricht corpus-

gebaseerd onderzoek over lexicografi e, contrastieve linguïstiek, economisch en 

medisch taalgebruik, Computer Assisted Language Learning (CALL) en vreemde-

talendidactiek.
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Inleiding

Inleiding
Waarom en voor wie

In het vreemdetalenonderwijs lijkt de uitspraakcomponent vaak bijkomstig te zijn, ter-
wijl men er in feite het leerproces mee zou moeten beginnen: het is dé manier om het 
vertrouwen en vooral het respect te winnen van je -in dit geval- Spaanse gesprekspart-
ner. Een slechte, onverzorgde en/of ‘verdachte’ uitspraak getuigt meestal van weinig 
respect voor de taal zelf en ook voor degene die ze als moedertaal spreekt. BOWEN & 
STOCKWELL (1960: 3): ‘We vinden niet dat een correcte uitspraak alleen maar een 
noodzakelijke sociale vaardigheid is. Samen met vele competente taalleraars en gemo-
tiveerde studenten gaan we ervan uit dat een vloeiende en correcte uitspraak fundamen-
teel is voor de taalvaardigheid’ (vertaling k.b.).

Wat je vanaf het volgende hoofdstuk zal kunnen lezen en beluisteren, is dan ook 
bedoeld voor iedereen die met Spaans begint of er reeds mee bezig is en op een snel-
le, aangename, praktische, niet-normatieve en wetenschappelijk gefundeerde manier 
een ‘niet-verdachte’ uitspraak wil bekomen. Als autodidact of in het kader van een 
opleiding. In dag- of avondonderwijs. Wel is het zo dat de methode speciaal bedoeld 
is voor Nederlandstaligen. Maar of ze nu van boven of onder de legendarische Moer-
dijk komen, doet er niet toe: op basis van een vergelijkende studie van de Vlaamse 
en de Hollandse variant van het Nederlands worden voor beide groepen, daar waar 
nodig, aanvullende richtlijnen gegeven. Er wordt wel van uitgegaan dat de lezer in 
zekere mate één van deze twee AN-normen beheerst, omdat het doel van dit boek 
volledig zou vervagen indien er hier telkens op elk van de dialectale varianten inge-
gaan werd.

Gelukkig is de relatie tussen de schrijfwijze en de uitspraak van het Spaans zeer 
eenvoudig (lees: eenduidig) in vergelijking met de andere Romaanse en Germaanse 
talen, waardoor ook volstrekte leken zeer snel een vrij hoog niveau kunnen halen. 
Daarom worden in een eerste module de meest typische problemen behandeld die 
het Spaans van de Nederlandstalige al te ‘verdacht’ dreigen te maken, om zo in een 
recordtempo tot een voor een anderstalige reeds vrij goede uitspraak te kunnen ko-
men. Voor een Nederlandstalige is het veel makkelijker om het eigen accent bijna 
volledig weg te cijferen en tot een quasi ‘niet-verdachte’ uitspraak van het Spaans 
te komen.

Hoe

Voor de concrete uitwerking van de methode hebben wij ons vooral laten leiden door 
cognitieve aspecten, zoals de psychologie van de student. Deze heeft tot gevolg dat op 
een snelle, aangename en wetenschappelijk gefundeerde manier aan een Nederlandsta-
lige de uitspraak van het Spaans dient aangeleerd te worden.

Een dergelijke optiek heeft een aantal gevolgen. Om het geheel toegankelijk te maken, 
hebben we namelijk zo veel mogelijk geprobeerd de specialistische termen te vermij-
den. We hopen dat we, wat we prijsgegeven hebben aan wetenschappelijke nomen-



— 8 —

Elektronische uitgave/boek

In
le

id
in

g

clatuur, in toegankelijkheid gewonnen zullen hebben. Daarnaast hebben we een aantal 
thema’s niet besproken.

We hebben het hier ook alleen over het ‘Standaardspaans’ van Spanje. Er is steeds 
getracht om de ‘student’ een variant voor te stellen die zo weinig mogelijk moeite 
kost om aangeleerd te worden en toch kadert in een neutrale en coherente uitspraak. 
Het is bekend dat door de uitgestrektheid van het Spaanstalige gebied de verschillen-
de klanken van het Spaans nogal wat varianten kennen. Aangezien het onmogelijk is 
om ook rekening te houden met de Latijns-Amerikaanse varianten, hebben we hier 
om evidente redenen gekozen voor de varianten van Spanje. Hét Spaans van Spanje 
bestaat echter ook al niet. Impliciet bestaat er wel zoiets als een algemeen aanvaarde 
standaardtaal -met weliswaar een aantal getolereerde varianten (zoals voor de y en 
de ll)- en expliciet is er natuurlijk de door de Real Academia Española voorgestelde 
standaard. We proberen hier beschrijvend op te treden en in de eerste module een 
coherente uitspraak voor te stellen. In de tweede module van het boek Uitspraak 
Spaans voor Nederlandstaligen vermelden we een aantal algemeen aanvaarde geo-
grafi sche varianten en gaan we ook dieper in op de contextuele varianten, t.t.z. de 
verschillende manieren waarop eenzelfde klank naargelang de context verschillend 
gerealiseerd kan worden (zoals voor de /b/, de tweeklanken en de uitspraak van y en 
ll).

Elektronische uitgave/boek

Deze uitgave is een gebruiksvriendelijkere versie van het eerste deel van de uitgaven 
van 1996 en 2005 en het oorspronkelijke audiomateriaal op cassette, waaraan meer 
audiomateriaal (woorden en zinnen die al in het boek maar niet op de cassette ston-
den, maar ook iets makkelijkere zinnetjes (uit PortaVoces van Buyse, Delbecque & 
Speelman) samen met de samenvattingen van de uitspraaktips werden toegevoegd. 
Met dit werk en de bijhorende audio-fi les kan je dan ook op een snelle en toegan-
kelijke manier de basis van de Spaanse uitspraak onder de knie krijgen. Voor meer 
informatie wordt dan steeds naar de uitgave van 1996 verwezen, bijvoorbeeld voor 
informatie over de specifi eke klippen voor Vlamingen en Nederlanders, logopedische 
oefeningen, of voor meer theorie en achtergrond bij de klanken. Nochtans wordt, in 
tegenstelling tot de fi losofi e van de overgrote meerderheid van de bestaande werken, 
de theorie zo beknopt mogelijk gehouden.

Deze uitgave bevat het (uitgebreidere en herwerkte) materiaal van Module 1 van de 
uitgave van 1996, waarin de voor Nederlandstaligen meest typische problemen van 
de Spaanse spelling, uitspraak en intonatie behandeld worden en op een speelse ma-
nier ingeoefend. Wie verder wil gaan, kan terecht in de tweede module van de uitga-
ve van 1996. Daarin wordt de basiskennis uit Module 1 verder uitgediept. Zo worden 
er onder meer de contextuele varianten aangebracht van de /b/, de /d/ en de /g/.
De criteria die bij de opsplitsing in twee modules gehanteerd werden, zijn de volgende:
• klanken die in beide talen terug te vinden zijn en min of meer op dezelfde manier gerea-

liseerd worden, vind je samen terug aan het begin van Module 1; het is immers goed ook 
te vermelden over hoeveel en welke klanken men zich al geen zorgen hoeft te maken;
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• klanken die niet behoren tot het klankenarsenaal van het Nederlands (Vlaanderen en/
of Nederland) gaan naar Module 1, zoals de typisch Spaanse ‘lispelklank’ (ondanks 
zijn lage frequentie), maar ook de /x/ (niet zo frequent, wel gebruikt in Nederland, 
maar niet in Vlaanderen);

• Nederlandse klanken met verschillende contextuele varianten waarvoor in het 
Spaans maar één van de varianten gebruikt wordt, los van elke context, gaan ook 
naar Module 1, zoals de klinkers;

• letters of lettercombinaties die in het Nederlands totaal anders uitgesproken worden 
dan in het Spaans, komen aan bod in Module 1, omdat ze halsstarrige fouten veroor-
zaken die zo snel mogelijk uitgeroeid moeten worden (bvb.: bepaalde tweeklanken 
(eu), de ch, de x, de j, de h en ps- en -pt-);

• klanken die in beide talen voorkomen en waarvan het Spaans een lichtjes verschil-
lende variant gebruikt, komen in de tweede module, zoals het groepje van de /b/, de 
/d/ en de /g/ en het koppel ñ en ni- (zoals in nieve);

• klanken of klankgroepen waarvoor men één algemeen aanvaarde uitspraak kan aanleren, 
maar waarvan regionale en/of contextuele varianten bestaan, worden in twee stadia be-
handeld: in Module 1 wordt de overal toepasbare variant aangeleerd, in Module 2 wor-
den de varianten besproken (bvb.: de tweeklanken en de uitspraak van de letters ll en y).

• Wie de schrijfwijze tot in de kleinste details wil beheersen, zal aan Hoofdstuk 2 van 
Module 2 een vette kluif hebben. Hij/zij zal er immers een uitvoerige beschrijving 
en bespreking vinden van dit thema.

En als je problemen hebt met je intonatie of gewoonweg de intonatie van het Spaans even 
van dichterbij wil bekijken, dan word je in Module 1 (basis) en 2 (uitbreiding) op je wen-
ken bediend. Op basis van de bestaande literatuur is er geprobeerd om dit aartsmoeilijke en 
stiefmoederlijk behandelde thema aan de Nederlandstalige aan te bieden. Als je dan, aan 
het einde van het boek gekomen, nog dieper wil graven, dan vind je in de  Basisbibliografi e 
de nodige standaardwerken die je bij je verdere studie kunnen oriënteren.

Inhoud en gebruikerstips

In het Eerste Hoofdstukje van dze uitgave worden de bouwstenen aangebracht van de 
relatie tussen schrijfwijze en uitspraak, zowat de ‘bijbel’ van het Spaans, maar een heel 
korte en makkelijke dan, want met die paar regeltjes zul je bijna zonder fouten een tekst 
kunnen neerschrijven of lezen waar je misschien niks van begrijpt. In de meeste andere 
talen is de batterij regels veel beperkter en moet je van veel woorden reeds de schrijf-
wijze of uitspraak kennen om ze correct te kunnen schrijven.

We doen dit echter op een drafje, want we willen zo vlug mogelijk met de klanken zelf 
beginnen. Niettemin heeft herhaaldelijk -maar informeel- polsen bij alle categorieën van 
de doelgroep het volgende inzicht opgeleverd: van bij het begin heeft bijna iedereen nood 
aan een grafi sche houvast; de klanken worden bij voorkeur niet alleen geïmiteerd, maar 
ook al onmiddellijk aan de letters gerelateerd. DALBOR (1969: ix) beaamt dit trouwens.

Dit verhoogt natuurlijk de gebruikswaarde van de uitgave: de klanken kun je zonder 
verdere hulpmiddelen imiteren, maar je kan er ook tegelijkertijd een leesoefening van 
maken door de voorbeelden te volgen; en, bovenal, je kan door de basiskennis van de 
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uitspraak van de verschillende letters ook eerst zelf proberen te lezen en dan controleren 
of je juist was.

Ook het Tweede Hoofdstuk werd geconcipieerd in functie van de psychologie van de 
‘student’. Het leerproces blijkt immers veel baat te hebben bij een goed gestructureerde 
en zo beknopt mogelijke methode. Toegepast op onze doelgroep betekent dit, enerzijds, 
dat de aandacht naar die klanken moet gaan die bij Nederlandstaligen moeilijkheden 
opleveren en, anderzijds, dat men geen tijd en energie verspeelt aan de niet-problema-
tische collega’s ervan. De Nederlandstalige ‘student’ zal dan enkele gevaarlijke foneti-
sche klippen moeten omzeilen om niet onder Spaanse vlag in Franse, Engelse, Duitse, 
Nederlandse, Italiaanse, ja zelfs Latijnse wateren te blijven varen. Daarom worden in 
het Tweede Hoofdstuk eerst de klanken samengebracht die normaal voor een Neder-
landstalige geen probleem mogen vormen.

In Hoofdstuk drie worden dan de klanken besproken die gedeeltelijk een equivalent 
hebben in het Spaans en/of die anders geschreven worden dan in het Nederlands, alsook 
de klanken die nieuw zijn voor een Nederlandstalige.

Steeds wordt eerst de klank op zich besproken, daarna wordt hij geïntegreerd in woord- 
en zinsverband. Om ook voor de volstrekte leek het herkenningseffect zo groot moge-
lijk te maken hebben we zoveel mogelijk naar passende eigennamen gezocht of met 
basiswoorden en elementaire communicatieve functies gewerkt uit PortaVoces van K. 
Buyse, N. Delbecque & D. Speelman (Acco). Tegelijkertijd wordt daarmee de ‘stu-
dent’ ook met de geografi e van de Spaanstalige wereld geconfronteerd. Aan de zinne-
tjes wordt ook de vertaling toegevoegd om niet volledig in het zinledige de Spaanse 
klanken te zitten produceren en ook om binnen een geïntegreerd leerproces de link 
te leggen met de woordenschat en de spraakkunst. Deze vertaling wordt echter bijna 
letterlijk en fi guurlijk in de kantlijn weergegeven: ze krijgt slechts een marginale want 
louter explicatieve functie mee om de volle aandacht op het instuderen van de klanken 
te kunnen blijven richten. Daarom is er ook geopteerd voor een letterlijke vertaling, 
waarbij natuurlijk wat woordspelingen verloren gaan. Er is gepoogd de zinnetjes een 
zeker ludiek karakter mee te geven en ze af te wisselen met korte gedichtjes of andere 
aangename tekstjes, om de ‘student’ enig plezier te verschaffen en tegelijkertijd de 
link te leggen met de verschillende geledingen van de Spaanse literatuur.

Hoofdstukken vier en vijf zijn respectievelijk gewijd aan de uitspraak van letters en 
lettercombinaties binnen en buiten de woordgrenzen, en de beklemtoning en intonatie.

Tussen de verschillende onderdelen van deze hoofdstukken in worden nog twee soorten 
oefeningen ingelast.

In een eerste oefening worden in drie verschillende kolommen telkens de geschreven 
vorm van een woord, een uitspraakvorm met een typische uitspraakfout en, ten laat-
ste, de correcte uitspraakvorm naast elkaar geplaatst. Tegen dit soort oefeningen was 
de laatste jaren nogal wat kritiek geuit, maar de ervaring leert dat dit voor de meeste 
‘studenten’ een zeer effi ciënt middel is om de typische fouten te vermijden, nl. door 
een etappe in te lassen waarin men deze eerst leert ontdekken en de correcte vorm er 
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onmiddellijk tegenover plaatst. Ook DALBOR (1969: ix) is overtuigd van het grote nut 
van deze oefening.

Hierbij worden vooral de termen gekozen die reeds voorkwamen in de oefeningen er-
voor, omdat op die manier een paar woorden in het leerkader van de ‘student’ als type-
voorbeelden van een bepaalde klank opgenomen zullen worden.

Een tweede oefening wordt gesuggereerd door DALBOR (1969: ix) zelf, nl. het formu-
leren van ja/neen-vragen: de ‘student’ herhaalt in lichtjes gewijzigde vorm de vraag die 
hij hoort, maar leest dus niet echt volledig af. Op die manier wordt de afstand tussen, 
enerzijds, luidop lezen en, anderzijds, converseren op een min of meer spontane ma-
nier, al iets kleiner. Het is een goede manier om de opgeslagen kennis wat sneller en 
beter te automatiseren. Het enige probleem daarbij is dat de ‘student’ al een basisken-
nis moet hebben van de voornaamwoorden en de vervoeging van de werkwoorden. Om 
dit obstakel te omzeilen worden de correcte vormen waarmee het antwoord ingeleid 
wordt er tussen haakjes bij geplaatst. Ook hier wordt vooral gekozen voor termen en 
woordgroepen die reeds voorkwamen in de voorafgaande oefeningen, omdat deze wat 
vertrouwder in de oren klinken en de ‘student’ dus minder makkelijk fouten zal maken.

Aan het einde van module 1 gekomen zou elke student met enig taalgevoel en aanleg 
zich een vrij neutrale uitspraak eigen gemaakt moeten kunnen hebben. Hij/zij krijgt hier 
dan tot slot in Hoofdstuk zes de gelegenheid om de opgedane kennis toe te passen op het 
tekstniveau, waarbij eventuele anomalieën die hier de kop opsteken (ritme, intonatie...) 
individueel gecorrigeerd kunnen worden. Vertrekkend van korte tekstjes waarin gevaar-
lijke passages nog onderlijnd zijn, wordt er in een 2de fase overgegaan tot de lectuur 
van niet-geannoteerde langere teksten. Enkele vrij lange teksten zijn vooral geschikt 
voor zelfstudie.

We wensen je alvast veel plezier met deze uitgave en hopen dat ze de verwachtingen 
inlost. Je aanmerkingen en suggesties zijn altijd welkom bij de uitgeverij. Maar verzorg 
vooral je uitspraak en je stem zal je dankbaar zijn:

Si mi voz... Als mijn stem... 
  
Si mi voz muriera en tierra, Als mijn stem op het vasteland zou sterven, 
llevadla al nivel del mar breng haar dan naar het niveau van de zee 
y dejadla en la ribera. en laat haar achter op het strand. 
  
Llevadla al nivel del mar Breng haar naar het niveau van de zee 
y nombradla capitana en maak haar tot kapitein 
de un blanco bajel de guerra. van een wit oorlogsschip. 
  
¡Oh mi voz condecorada O, mijn stem onderscheiden 
con la insignia marinera: met het zeemansereteken: 
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sobre el corazón un ancla op het hart een anker 
y sobre el ancla una estrella, en op het anker een ster, 
y sobre la estrella el viento en op de ster de wind 
y sobre el viento la vela! en op de wind het zeil! 

(Rafael Alberti, uit: DÍAZ-PLAYA(1968: 346)
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Hoofdstuk 1. De Bijbel

1.1 De klinkers

In dit eerste hoofdstuk worden de bouwstenen aangebracht van de relatie tussen schrijf-
wijze en uitspraak, zowat de ‘bijbel’ van het Spaans, maar een heel korte en makkelijke 
dan, want met die paar regeltjes zul je bijna zonder fouten een tekst kunnen neerschrij-
ven of lezen waar je misschien niets van begrijpt. In de meeste andere talen is de batterij 
regels veel beperkter en moet je van veel woorden reeds de schrijfwijze of uitspraak 
kennen om ze correct te kunnen schrijven.

De Spaanse taal kent maar vijf klinkers:

letter I.P.A.-symbool * Nederlandse klank NIET! voorbeeld
1 a a = ‘aa’ (staak)  stak Madrid
2 e ɛ = ‘e’ (stek) steek of steken Barcelona
 i i = ‘ie’ (piek) pik Madrid
 o ɔ = ‘o’ (pol) pool Barcelona
3 u u = ‘oe’ (poer) puur of bus Burgos

* I.P.A. = International Phonetic Alphabet

 ❯ De letter y wordt dus als een medeklinker beschouwd (uit te spreken als /j/), uitgeno-
men in het voegwoord y (/i/).

 ❯ De klank /y/ (zoals in Tuur) bestaat niet!

 ❯ De doffe /ə/-klank (zoals in steken) bestaat al evenmin.

1.2 De medeklinkers

 ❯ Dubbele medeklinkers, t.t.z. medeklinkers die dubbel geschreven maar enkel uitge-
sproken worden, zijn er niet, enkele uitzonderingen niet te na gesproken, zoals inna-
to, innovar, innombrable, innecesario, innegable, innumerable, innoble...

 ❯ De dubbele l bestaat wel, maar wordt anders uitgesproken dan de enkele l: je mag ze 
altijd als /j/ uitspreken (Melilla spreek je uit als ‘Melija’ in het Nederlands).

 ❯ Ook de -rr- was tot aan de hervorming van het alfabet van 2010 een medeklinker en 
wordt anders uitgesproken dan de r, nl. met meer trillingen (Tarragona, uitgesproken 
als ‘TaRRRagona’ in het Nederlands). De r komt wel voor aan het begin van een 
woord en wordt dan uitgesproken als de dubbele (Roma, uit te spreken als ‘RRRo-
ma’), maar in alle andere gevallen wordt ze met één à twee trillingen uitgesproken 
(Madrid).

1_01
tot

1_03
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Andere medeklinkers:

De volgende letters leveren geen problemen op:

letters I.P.A.-symbool Nederlands vb. Spaans vb.
4 p /p/ Peter Pablo
5 t /t/ Toontje Tintín
6 qu, c, (k) /k/ kilo (kilo), quiero, castro
7 f /f/ foor foro
8 l /l/ bal Calpe
9 m, n /m/ Maarten mambo, infeliz
10 n /n/ Nora Nuria 
11 ñ /ɲ/ +/- castagnettes España 
12 n, (ng) /ŋ/ Inge tango, camping
13 y, ll, i /j/ Uruguay Uruguay, Marbella, seis
14 u, ü, (w) /w/ kiwi bueno, pingüino, kiwi

Voor de overige letters moet je op het volgende letten:

letters klank Nederl. klank NIET! Spaans vb.
15 b, v /b/ ‘b’ /v/ Valencia
16 ch /ʧ/ ‘tsj’ /x/ macho

-d /d/, /-/ of /θ/ lichte ‘d’
of /-/
of Eng. th 

/d/ Madrid

17 h /-/ /-/ /h/ Honduras
r tongpunt-r ‘r’ huig-r Madrid

18 s Hollandse s, dus 
met wat meer 
schraping

‘s’ Vlaam-
se /s/ 

Soria, Buenos 
Aires

19 x 1. /gs/;
2. /x/ in enkele 
leenwoorden 

1. Maxim (/gs/);
2. Hollandse /x/ 
in groot 

/gz/ 1.examen, 2. 
México

 ❯ De y mag je altijd ‘j’ uitspreken, zoals in Uruguay.

 ❯ Alleen als het voegwoord y (zoals in Juan y María ) wordt ze ‘i’ uitgesproken 

20 -cc- = /gθ/ en niet /gs/ acción

1_04
tot

1_14

1_15
tot

1_19
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aparte gevallen: g, j, c, z, qu

g + e/i = /x/ c + e/i = /θ/
g + u:
gu + e/i = /g/ (niet /gw/!)
gu + o/a = /gw/
gu + M / # ** = /gu/
(niet frequent: gü + e/i = /gw/) 

qu + e/i = ‘k’ /en niet ‘kw’!/
(niet frequent: qu + a/o = /kw/)

g + andere gevallen* = /g/ c + andere gevallen* = /k/
j = altijd /x/ {en NIET /j/!} z = altijd /θ/

* ‘andere gevallen’ = andere klinkers; medeklinkers; einde van een woord

** M = medeklinker; # = einde van een woord

voorbeelden:

21 Gerona, Gibraltar
22 guitarra, gueto
23 Antiguo Mundo, Guadalupe
24 lúgubre, ragú
25 Güegüe, Güiria
26 Málaga, Burgos, enigma, gag
27 Julio, Javier, Jiménez, Jesús, Jorge
28 cero
29 Castilla, Córdoba, Cúrcuma, cuatro, cuenta, macro, Anahuac  
30 Quebec
31 Zamora, La Paz
32 quórum

Schrijfwijze:

1) /q/, /k/, /kw/

Een q wordt altijd gevolgd door een u, op haar beurt altijd gevolgd door i of e. De enige 
uitzonderingen zijn enkele archaïsche of gespecialiseerde Latijnse of Franse leenwoor-
den. Vb.: quai, quantum, quórum.

Na de z volgt bijna altijd a, o of u. Vóór i en e schrijf je /θ/ normaal c. Vóór een me-
deklinker of aan het eind van een woord schrijf je z. De enige uitzonderingen zijn een 
paar technische termen of leenwoorden. Vb.: zigzag, nazi, enzima, zéjel, zipizape, neo-
zelandés, zeugma, zeta, zepelín, Zeus, Zimbabue.

1_21
tot

1_32
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Sommige woorden hebben twee schrijfwijzen, één met c en één met z. Meestal verkiest 
men -behalve voor de gevallen hierboven, die soms ook een variant met c hebben- de 
variant met c: cebra (zebra), gaceta (gazeta).
Wanneer je een /θ/-klank moet transcriberen, denk dan aan de volgende regels:

+ e/i = c in ± 99.9 % van de gevallen – vb. cero, cinco- (z in enkele uitzonderingen, 
zoals zeta)

+ andere gevallen = z in 100 % van de gevallen (want c + andere gevallen = /k/).

Opgelet! Vergeet niet dat een eind-d ook /θ/ mag uitgesproken worden. Als je een woord 
dat eindigt op /θ/ niet kent, kan je dus twijfelen aan de schrijfwijze ervan -als het om 
een spreker gaat die een eind-d /θ/ uitspreekt, natuurlijk-. Een schrijfregeltje dat hier 
kan dienen is het volgende: als het woord dat op een /θ/ eindigt, een meervoud heeft op 
/-des/, dan wordt het met -d geschreven (vb. cuidad/ciudades); heeft het er echter een op 
/-θes/, dan eindigt het op – z (vb. pez/peces).

Wat de /k/ betreft, zijn er geen grote problemen:

+ e/i = qu (want c + e/i = /θ/): vb. qué, quince

+ andere gevallen = c (want qu + a/o = /kw/): vb. Castilla

k: alleen in bepaalde (leen)woorden (kilo)

En dan nog de /kw/:

+ e/i = cu (want qu + e/i = /k/): vb. cuenta

+ a/o = cu – vb. cuatro- (qu in enkele gevallen, zoals quórum)

2) /g/, /x/, /gw/

Als we de /x/-klank moeten transcriberen, kunnen we geen even sluitende regels 
geven als bij de /θ/-klank:

+ e/i: g (± 60 à 70 %) of j (± 30 à 40 %): om echt zeker te zijn, moet je het woord kennen.

+ andere gevallen: j –vb. Julio- (100 %: want g + andere gevallen = /g/)

In México, Texas, Oaxaca en xococo wordt de /x/ x geschreven.

Om de /g/ te transcriberen:

+ e/i = gu – vb. guitarra- (want g/j + e/i = /x/)

+ andere gevallen = g –vb. Málaga- (want j = /x/)

Om /gw/ te transcriberen:

+ e/i = gü (want gu + e/i = /g/): vb. güegüe

+ a/o = gu: vb. antiguo
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* Aan het begin van een woord moet je op het volgende letten: 

33 gn- / mn- /n/ gnomo, mnemotécnico
34  x- / ps- /s/ xenófobo, psicólogo
35  s- + medeklinker /ɛs-/ snob

* De volgende klank hoeft alleen maar gebruikt te worden in bepaalde leenwoorden:

36  /ʤ/ ‘dzj’ (John) yihaad

* Ten slotte zijn er een paar klanken die voorkomen in het Nederlands (van Nederland 
en/of Vlaanderen), maar niet in het Spaans:

/R/  ‘r’  huig-r, Franse r

/ʃ/  ‘sj’  sjaal, chauffeur

/ʒ/  ‘zj’  gel

1.3 De klemtoon

In ieder meerlettergrepig woord wordt één van de lettergrepen wat meer benadrukt dan 
de andere. Dikwijls draagt die lettergreep ook een geschreven accent. We beschikken, in 
tegenstelling tot het Italiaans, over enkele zeer eenvoudige en sluitende regels, waarvan we 
nu enkel diegene bespreken die nodig zijn om de meest frequente woorden te kunnen lezen.

1) In de meerlettergrepige woorden die eindigen op een klinker of een n of een s, valt 
de -niet geschreven- klemtoon op de voorlaatste lettergreep. Indien dat niet het geval 
is -t.t.z., als dat woord anders beklemtoond wordt-, dan moet op de lettergreep die wél 
beklemtoond wordt, een accent geschreven worden (in de transcripties duidt een weg-
latingsteken voor een lettergreep aan dat die bewuste lettergreep beklemtoond wordt).

Vb.: Mendoza, Alicante, Oviedo. 

Bélgica, Medellín, Aragón (in deze reeks zou de klemtoon normaal op de voorlaatste 
lettergreep moeten liggen, maar de respectievelijke uitspraak is /’bɛl-xi-ka/, /mɛ-dɛ-‘jin/ 
en /a-ra-‘gɔn/; dus: er moet een accent geschreven worden om de uitspraken /bɛl-‘xi-ka/, 
/mɛ-‘dɛ-jin/ en /a-‘ra-gɔn/ te vermijden).

2) In de meerlettergrepige woorden die eindigen op een medeklinker, niet gelijk aan 
n of s, valt de -niet geschreven- klemtoon op de laatste lettergreep. Indien dat niet het 
geval is, dan moet op de lettergreep die wél de klemtoon draagt, een accent geschreven 
worden. Uit de eerste 2 regels volgt logischerwijze dat al de woorden met de klemtoon 
op de derde laatste lettergreep of nog ervoor, een geschreven accent dragen.

Vb.: Jerez, Veracruz, Ecuador.

1_33
tot

1_35

1_36
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Cádiz, Tánger, Almodóvar (om uitspraken zoals /ka-‘diθ/, /taŋ-‘xɛr/ en /al-mɔ-dɔ-‘bar/ 
te vermijden, moet er een accent geschreven worden).

3) Tweeklanken en drieklanken = een fonetische combinatie van één of twee halfklin-
kers enerzijds (/j/ of /w/) en één volle klinker anderzijds (/i/, /ɛ/, /a/, /ɔ/ of /u/), die samen 
worden uitgesproken (vb. /jɛ/, /ɛj/) en één lettergreep vormen.

Schrijfwijze:
a/e/o (sterke, volle klinkers) + i/u (zwakke klinkers) of i/u + a/e/o; de zwakke klinkers 
fungeren als halfklinker of -medeklinker: ze worden dus niet echt als een klinker uitge-
sproken, maar als een halve medeklinker, respectievelijk /j/ en /w/.

ie = /jɛ/ ei = /ɛj/ ue = /wɛ/ eu = /ɛw/
ia = /ja/ ai = /aj/ ua = /wa/ au = /aw/
io = /jɔ/ oi = /ɔj/ uo = /wɔ/ ou = /ɔw/

37 Janeiro, Lovaina, Europa, Oviedo, Huelva, Guatemala, Chihuahua, Buenos Aires.  

Let vooral op met de volgende combinaties: 

niet wel voorbeeld
37(bis) au /ɑw/ /aw/ Laura 
38 eu /ø/  /ɛw/ Europa 
39 ue /y/  /wɛ/ bueno 
40 ie /i/  /jɛ/ bien 
41 io /ijo/  /jɔ/ Antonio 
42 ia /ija/  /ja/ Antonia 
43 ua /ywa/  /wa/ guapa 
44 uo /ywo/  /wɔ/ cuota 

Als de twee zwakke klinkers samen een tweeklank vormen, dan wordt de tweede opener 
uitgesproken dan de eerste. De tweede fungeert dan eigenlijk als volle klinker, de eerste 
als halfklinker: ui wordt dus /wi/ uitgesproken, iu /ju/. 

iu = /ju/ ui = /wi/

Vb.: Huila, Luis, Liure, Piura, Ruiz, Suiza, Luisa. 

niet wel voorbeeld
45 iu /jy/ /ju/ Liure 
46 ui /œj/ of /uwi/ /wi/ Luis 

1_37

1_37 (bis)
tot

1_44

1_45
tot

1_46
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Soms komen /j/ en /w/ overeen met, respectievelijk, y of ll en ü of w. Maar niet alle 
Spanjaarden spreken de y en de ll als een /j/ uit (cf. Module 2 uit boek van 1996). Als 
een woord eindigt op een y, dan valt de klemtoon op de laatste lettergreep (Monterrey): 
y is immers een medeklinker! Wanneer een woord eindigt op een klinker -of die nu 
deel uitmaakt van een tweeklank of niet-, dan valt de klemtoon echter op de voorlaatste 
lettergreep (yoquei)).

47 mayo, calle, güisqui, whiskey 

Pas op! Als de klinkers ui of ue na een g of q komen, dan hoort de u bij die medeklinker, 
die samen respectievelijk /g/ en /k/ worden uitgesproken. Hier is er dus geen sprake van 
een tweeklank. 

48 Guinea /gi-‘nɛ-a/, Aquisgrán /a-kis-‘gran/, Miguel /mi-‘gɛl/

Voor een drieklank: 1 volle klinker tussen 2 halfklinkers. 

49 averiguáis, limpiáis, apreciéis 

frequente drieklanken zijn:

iái = /jaj/ iéi = /jɛj/

(Geschreven) accent?

Het (al dan niet geschreven) accent valt altijd op de volle klinker. Of het accent geschre-
ven wordt hangt gewoon af van de reeds geschetste regels. Bvb.:

 ❯ bueno (meerlettergrepig woord dat eindigt op een klinker; dus: klemtoon op de voor-
laatste lettergreep);

 ❯ amáis (meerlettergrepig woord dat eindigt op een s; dus: klemtoon op de voorlaatste 
lettergreep; de uitspraak is echter /a-‘majs/, dus: accent schrijven).

Valt de klemtoon op de zwakke klinker, dan is er geen sprake meer van een twee- of 
drieklank die één lettergreep uitmaakt, maar van een hiaat (een opeenvolging van 2 vol-
le klinkers die elk tot een verschillende lettergreep behoren): de zogezegde halfklinker 
wordt terug een klinker en het geheel wordt in meerdere lettergrepen uitgesproken.

vb.: líe (vs. lié), acentúo (vs. acentuó) = /’li-ɛ/ vs /ljɛ/, /a-θɛn-‘tu-ɔ/ vs /a-θɛn-‘twɔ/

Het quasi-huwelijk tussen de schrijfwijze en de uitspraak is zo sterk dat, om de uitspraak 
van de grondvorm van een woord ook in zijn afgeleide vormen te kunnen behouden, 

1_47

1_48

1_49
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de schrijfwijze soms aan de uitspraak aangepast moet worden, en dit volgens de net 
geschetste regels:

werkwoorden:

perseguir /g/: persigo /g/

* persiguo /gw/ (* = ‘fout’)

colocar /k/: coloque /k/

* coloce /θ/

rogar /g/: rogué /g/

* rogé /x/

averiguar /gw/: averigüe /gw/

* averigue /g/

rechazar /θ/: rechace /θ/

* rechaze /θ/

De normale schrijfwijze voor /θ/ vóór i en e is immers c! Hoewel de z altijd /θ/ uitge-
sproken wordt, verandert ze in c vóór e/i, omdat de regel zegt dat in ± 99.9 % van de 
gevallen /θ/ vóór e/i c geschreven wordt.

cocer /θ/: cuezo /θ/

* cueco /k/

acoger /x/: acoja /x/

* acoga /g/

maar: bajar /x/: baje (/x/)

* bage (/x/)

Een j wordt altijd op dezelfde manier uitgesproken (nl. /x/), maar in de grondvorm veran-
dert ze nooit in g omdat we daarvoor niet beschikken over zo’n strikte regel zoals bij de z.

zelfstandige naamwoorden:

una vez /θ/: veces /θ/

* vezes /θ/

una reja /x/: una rejilla /x/

* una regilla /x/
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bijvoeglijke naamwoorden:

blanco /k/: blanquísimo /k/

* blancísimo /θ/

largo /g/: larguísimo /g/

* largísimo /x/

Dus: 

Een j verandert nooit in g!
Omgekeerd verandert een g wel noodzakelijkerwijze in j.

Bij de z en de c is de relatie er een van wederkerigheid: c verandert noodzakelijkerwijze 
in z, maar deze laatste kan ook in c veranderen.

1.4 Oefeningen

Oefen nu nog eens met de volgende reeds besproken woorden: 

niet maar
mulo [y] [u] 
bien [i] [jɛ] 
Europa [ø] [ɛw] 
bueno [y] [wɛ]
Liure [jy] [ju] 
Luis [œj] of [uwi] [wi] 
Antonio [ijo] [jɔ] 
Antonia [ija] [ja] 
cuando [uwa] [wa] 
continuo [uwo] [wo] 
Laura [ɔw] [aw] 
Melilla [l] [j] 
macho [x] [ʧ] 
mucho   
Honduras [h] [-] 
Uruguay [i] [j] 
Jerez [j] [x] 
Jorge   
Julio   
Jiménez   
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Javier   
Zamora [z] [θ] 
Zululandia   
zorro   
La Paz   
Zelanda   
zipizape   
cero [k], [s] [θ] 
cima   
maar: Castilla  [k] 
maar: Córdoba   
maar: Cúrcuma   
maar: macro   
maar: Anahuac   
cuatro [ku] [kw] 
cuerda   
cuota   
Quebec [kw] [k] 
Quito   
maar: quórum [k] [kw] 
maar: quantum   
misa [z] [s] 
Buenos Aires   
Gerona [g] [x] 
Gibraltar   
maar: Málaga [x] [g] 
maar: Burgos   
maar: enigma   
maar: lúgubre   
antiguo [g] [gwɔ]
antigua  [gwa] 
maar: Guinea [gwi] [gi] 
maar: Guernesey [gwe] [gɛ] 
Valencia [v] [b] 
examen [gz] [gs] 
acción [gs] [gθ] 
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klemtoon 
esperan [ɛs-‘pɛ-ran]
esperaran [ɛs-pɛ-‘ra-ran]
esperas [ɛs-‘pɛ-ras] 
esperaras [ɛs-pɛ-‘ra-ras] 
maar: dieciséis [djɛ-θi-‘sɛjs] 
maar: esperarán [ɛs-pɛ-ra-‘ran] 
maar: esperarás [ɛs-pɛ-ra-‘ras]
Jerez [xɛ-‘rɛθ] 
Ecuador [ɛ-kwa-‘dɔr]
maar: Cádiz [’ka-diθ] 
pie [pjɛ]
maar: píe [’pi-ɛ]
acentuó [a-θɛn-‘twɔ]
maar: acentúo [a-θɛn-’tu-ɔ]

Voor meer details, zie de desbetreffende hoofdstukken van module 1 en 2 in het boek 
van 1996.
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In het vreemdetalenonderwijs lijkt de uitspraakcomponent vaak bijkomstig te zijn, 

terwijl het leerproces er eigenlijk mee zou moeten beginnen: het is dé manier om 

het vertrouwen en vooral het respect te winnen van je Spaanstalige gespreks-

partner. Een slechte, onverzorgde en/of “verdachte” uitspraak getuigt meestal 

van weinig respect voor de taal zelf en ook voor degene die ze als moedertaal 

spreekt. Basisuitspraak Spaans laat je als Vlaming of Nederlander toe om snel 

onder begeleiding of op zelfstandige basis de basisuitspraak van het Spaans 

onder de knie te krijgen.

Wat je in dit werk zal kunnen lezen en beluisteren (via de downloadbare mp3-fi les 

met de juiste uitspraak), is dan ook bedoeld voor iedereen die met Spaans 

begint of er reeds mee bezig is en op een snelle, aangename, praktische, niet-

normatieve en wetenschappelijk gefundeerde manier een “niet-verdachte” 

uitspraak wil bekomen. Als autodidact of in het kader van een opleiding. In dag- 

of avondonderwijs. 

K r i s  B u y s e
doceert Spaanse taal en didactiek aan de KU Leuven. Hij verricht corpus-

gebaseerd onderzoek over lexicografi e, contrastieve linguïstiek, economisch en 

medisch taalgebruik, Computer Assisted Language Learning (CALL) en vreemde-

talendidactiek.
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