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Voorwoord 

Dit boekje is het resultaat van een paar maanden werk van 
veel mensen in Suriname, Frans Guiana en Nederland. 
We kunnen hier niet iedereen noemen maar willen 
iedereen bedanken voor zijn hulp en steun. We willen 
vooral de leden van de culturele kring Kayeno en Hanaba 
Lokono in Frans Guiana en de leden van de vereniging 
Wadian Bokotothi in Suriname bedanken, maar ook de 
dorpshoofden van de dorpen, die ons werk steunden en 
de vele Arowakken die onze workshops bezocht  hebben 
en hun commentaar hebben gegeven op de inhoud van 
dit boekje. We hopen dat jullie allemaal blij zijn met het 
resultaat van het werk. 
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Doel, uitdaging en beperkingen

Dit boekje is een poging één schrijfmethode van de Arowakse taal (ook wel bekend onder 
de naam Lokono Arowaka dian) algemeen te verspreiden. Ondanks de vele verschillende 
publicaties over het Arowaks, is er tot nu toe geen overeenstemming bereikt over hoe we 
Arowaks moeten schrijven. Verscheidene auteurs, waarvan de meesten geen Arowakken 
zijn, hebben verschillende spellingen gebruikt die vaak de spelling van hun eigen moedertaal 
reflecteren (zoals Nederlands, Engels, Frans). Belangrijker is echter nog dat geen enkele van 
deze manieren waarop het Arowaks op schrift is gesteld, ooit algemeen is verspreid onder 
de eigenlijke sprekers van het Arowaks in Suriname, Frans-Guyana en Guyana. In plaats 
daarvan schrijven verschillende mensen Arowaks op hun eigen manier, vaak beïnvloed door 
hun eigen linguïstieke achtergrond (de andere talen die ze kennen) en door het specifieke 
Arowakse dialect dat ze kennen. Dit is een groot obstakel geweest voor de vele pogingen die 
zijn gedaan om deze taal, die nu met grote vaart aan het verdwijnen is, levend te houden.

Het is niet onze bedoeling de manier waarop anderen het Arowaks op schrift hebben gezet te 
bekritiseren. In tegendeel, we willen iedereen bedanken die door de jaren heen het Arowaks 
op papier heeft gezet, zowel in publicaties als privé. Deze nalatenschap heeft veel mensen 
gestimuleerd om verder te werken aan de Arowakse taal. Maar het is de hoogste tijd dat 
we beginnen op één manier te schrijven, zodat we beter met elkaar kunnen communiceren 
en effectiever kunnen werken aan de bescherming en documentatie van dit culturele en 
taalkundige erfgoed. Dit boek claimt dan ook niet iets nieuws te hebben ‘ontdekt’. Het claimt 
alleen gemeengoed te willen maken van een algemene standaard voor het schrijven van 
Arowaks, waar door veel Arowakken uit Suriname en Frans-Guyana al een lange tijd aan is 
gewerkt. 

Hierbij moet worden gezegd dat het vestigen van een algemene standaard van een schrift 
niet gemakkelijk is. Allereerst kregen we al te maken met de twee hierboven genoemde 
problemen: de dialecten verschillen onderling zeer sterk van elkaar en sprekers uit 
verschillende landen zijn gewend aan verschillende manieren van schrijven (voortkomend 
uit het Nederlands, Engels en Frans). Door met verschillende sprekers uit verschillende 
dorpen te werken hebben we in de spelling zoveel mogelijk geprobeerd een oplossing te 
vinden om deze problemen te overbruggen. Dit was geen gemakkelijke klus, en sommige 
oplossingen klinken wellicht een beetje ‘raar’. Wij vragen hiervoor om begrip en geduld door 
deze twee feiten tijdens het lezen in het achterhoofd te houden. 

Om te beginnen is het Arowaks een taal die compleet anders is dan het Nederlands, Engels, 
en Frans en geen enkele spelwijze van deze talen biedt een goede basis om het Arowaks te 
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schrijven. Ten tweede is het van belang te weten dat het schrijven van een taal niet hetzelfde 
is als het kennen van een taal. Kinderen gaan naar school om daar te leren hoe ze Nederlands, 
Engels of Frans moeten schrijven, ook al zijn ze goede sprekers van de taal. Hoeveel tijd 
neemt dit in beslag? Hoeveel maanden of zelfs jaren zijn er nodig om het schrijven van 
een taal te leren en in staat te zijn dit foutloos te doen? Bedenk bijvoorbeeld dat we in ons 
dagelijks leven wanneer we schrijven in het Nederlands, Engels of Frans, nog steeds fouten 
maken. Om een taal goed te kunnen schrijven moet er veel tijd worden besteed aan het leren 
schrijven ervan. Wij hopen dat deze uitdagingen u er niet van zullen weerhouden dit boekje 
te lezen en het schrijven van het Arowaks te oefenen. 
 
Dit boekje heeft naast het presenteren van een spelling ook een educatief doel. We hebben dit 
boek geschreven in de hoop dat, wanneer u het één keer, misschien twee keer, of misschien 
zelfs een paar keer heeft gelezen, in staat bent om de regels van de spelling van de Arowakse 
taal niet alleen te begrijpen, maar deze ook aan anderen uit te leggen. Met ‘anderen’ doelen 
wij op drie verschillende groepen mensen. 

De eerste twee groepen zijn degenen die de taal al spreken en degenen die dat niet doen. Deze 
groepen verschillen nogal van elkaar. Een persoon die Arowaks spreekt kan waarschijnlijk 
gemakkelijk raden hoe je bijvoorbeeld het woord thoyo (‘haar moeder’) uitspreekt, zelfs 
zonder eerst dit boek te hebben gelezen. Maar iemand die het Arowaks niet kent, weet 
waarschijnlijk niet hoe dit woord op de juiste manier wordt uitgesproken en zou proberen 
het te lezen alsof het geschreven was in zijn of haar eigen taal. Iemand die Nederlands spreekt 
zou dan de eerste twee letters van thoyo op dezelfde manier kunnen lezen waarop hij of zij 
de eerste twee letters van het Nederlandse woord thuis leest. Een Engelstalig iemand zou de 
eerste twee letters kunnen lezen als die van het woord that, (‘die/dat’). Geen van beide zijn 
echter de juiste uitspraak, omdat in de Arowakse spelling de letters ‘th’ staan voor een klank 
die zowel in het Nederlands als het Engels onbekend is. Deze klank wordt uitgesproken als 
[t] met een extra ademuitstoot. 

Vervolgens is er nog een derde groep mensen waarvoor dit boek is bedoeld, die zijn degenen 
die Arowaks willen onderwijzen aan anderen, en degenen die dit al doen. Deze docenten 
moeten niet alleen de spelling kennen, maar ook begrijpen hoe deze spelling tot stand is 
gekomen, zodat zij dit waar nodig beter aan anderen kunnen uitleggen. Om deze reden 
hebben wij geprobeerd onze keuzes zo goed mogelijk toe te lichten.  We hebben niet alleen 
aandacht besteed aan de schrijfwijze maar ook aan de uitspraak van het Arowaks. Hierdoor 
hopen wij dat u de spelling in zijn geheel beter zult begrijpen, ongeacht de reden om 
Arowaks te willen leren schrijven. We geven toe dat er een aantal grote beperkingen zijn in 
dit werk. Dit boekje laat een manier zien om de klanken van het Arowaks te schrijven. Een 
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taal op schrift zetten is echter meer dan dat. Bij het Arowaks is het moeilijk te weten waar 
een woord precies eindigt en waar het volgende begint. De klanken van een taal zijn beperkt 
waardoor ze goed kunnen worden beschreven; de vocabulaire van een taal is echter veel 
groter, dus om een volledige standaard te realiseren zou hier in een grote gemeenschap aan 
moeten worden gewerkt. 

Samenstelling van het boekje

Dit boekje bestaat uit twee delen. In hoofdstuk (1) leggen we uit wat spelling inhoudt. Dit is 
een belangrijk onderdeel, omdat dit het basisidee achter elke spellingswijze presenteert en 
een belangrijk onderscheid tussen klanken en letters introduceert. Ook schetst dit hoofdstuk 
de kenmerken van een goede spelling en laat het onze beweegredenen zien achter de keuzes 
voor bepaalde letters. In hoofdstuk (2) wordt de spelling gepresenteerd. In de paragrafen van 
dit deel proberen we telkens het ‘probleem’ en de ‘oplossing’ uit te leggen. Elke sectie wordt 
afgesloten met een samenvatting en oefeningen.

1. Wat is spelling? 

1.1. Schrijven en spreken

Voordat we beginnen met de beschrijving van hoe je in het Arowaks schrijft, is het van 
belang een aantal woorden te wijden aan wat spelling precies is. Een taal ‘schrijven’ betekent 
ook dat u een taal kunt ‘lezen’. De spelling stelt ons in staat woorden niet alleen te schrijven 
maar ook te lezen. Een goede spelling zorgt ervoor dat een woord, geschreven door de ene 
persoon, kan worden gelezen door een andere die de spelling beheerst. Spelling is in feite 
een combinatie van regels die ons in staat stellen om:

(1) de klank van een taal op te schrijven door letters te gebruiken

(2) de opgeschreven letters te lezen en uit te spreken met de juiste klank van de taal

Wanneer we het hebben over spelling moeten we daarom een onderscheid maken tussen 
klank en letter. Dit lijkt misschien heel voor de hand liggend, maar in feite is het een erg 
belangrijk onderdeel. Letters zijn min of meer hetzelfde in elke taal maar elke taal heeft 
haar eigen klanken. In het Arowaks bijvoorbeeld bestaat de klank [th], die wij uitspreken 
als [t], met een extra luchtuitstoot. Deze klank is onbekend in het Nederlands, Engels of 
Frans. Letters zijn in veel talen echter hetzelfde. De combinatie van de letters ‘t’ en ‘h’, dus 
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‘th’, bijvoorbeeld komt terug in het Arowaks (thoyo), Nederlands (thuis) en Engels (they), 
maar in elke taal wordt het anders uitgesproken. Hoe weten we op welke manier we ‘th’ in 
het Arowaks moeten uitspreken? Hoe weten we dat deze letters niet net als het Nederlandse 
of het Engelse ‘th’ worden uitgesproken? En hoe weten we dat deze letters niet als twee aparte 
klanken worden uitgesproken? Iemand die geen Arowaks spreekt zou net zo goed kunnen 
denken dat thoyo wordt gelezen als t-h-o-y-o. 
 
Om te weten hoe de letters op de juiste manier worden uitgesproken, moet men bekend zijn 
met de regels van spelling en uitspraak. De drie voorbeelden van het Arowaks, Nederlands 
en Engels laten een belangrijk punt zien, namelijk dat zulke regels willekeurig zijn. In 
verschillende talen kan dezelfde letter op totaal verschillende manieren worden uitgesproken. 
Een goede spelling moet er daarom voor zorgen dat het niet alleen de letters van een taal laat 
zien, maar ook duidelijk maakt hoe deze worden uitgesproken. In het volgende hoofdstuk 
zullen we daarom laten zien welke letter correspondeert met welke klank in de Arowakse 
taal. In veel gevallen zal het duidelijk zijn, maar er zijn ook gevallen waar Arowaks zelfs 
de beste sprekers nog kan verrassen. Om de zaken niet onnodig ingewikkeld te maken, 
wordt in dit boekje een onderscheid gemaakt tussen letters en klanken. Wanneer we het 
over letters hebben, dus het geschreven symbool van een klank, worden deze neergezet 
tussen apostroffen, bijvoorbeeld ‘th’. Maar wanneer het gaat over de klank, staan deze tussen 
teksthaakjes [th]. 

1.2. Wat is een goede spelling?

We zullen een aantal woorden wijden aan goede spelling. Deze ideeën hebben namelijk als 
belangrijke leidraad gefungeerd bij de totstandkoming van dit boekje. Zoals we al eerder 
hebben gezegd is spelling een pakket van regels. Wat is dan het verschil tussen goede en 
slechte regels? Hier volgt alvast een korte samenvatting. Allereerst, hoe minder regels er 
zijn hoe beter want hierdoor is een spelling gemakkelijker eigen te maken. Ten tweede 
moeten de regels zo simpel mogelijk worden gehouden – ook dit maakt het gemakkelijker 
om ze te onthouden. Ten derde moeten de regels over het geheel zo consistent mogelijk 
zijn ten opzichte van elkaar. De regels moeten het gemakkelijker maken om woorden te 
lezen, maar tegelijkertijd moeten ze de intuïtie van de sprekers reflecteren. Vaak is het 
onmogelijk om aan al deze eisen te voldoen. Wat gemakkelijk is voor iemand die de taal nog 
niet kent, is vaak niet wat de spreker van de taal ook vanzelfsprekend vindt. Dit is een groot 
probleem, vooral gezien het feit dat potentiële lezers en schrijvers veelal mensen zijn met 
heel uiteenlopende taalachtergronden (Nederlands, Engels, Frans). Er bestaat helaas geen 
enkele spelling die al deze problemen oplost.
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Elke taal heeft twee soorten klanken: klinkers en medeklinkers. Klinkers zijn de klanken 
als [a], [e], [i] of [o] en medeklinkers zijn klanken als [m], [r], [s] of [t]. In de volgende 
paragrafen kijken we eerst naar de verschillende klinkers in het Arowaks en dan naar de 
Arowakse medeklinkers. We laten zien hoe deze moeten worden geschreven en gelezen. 

2.1.  Klinkers

In het Arowaks zijn er drie verschillende soorten klinkers, namelijk korte klinkers, lange 
klinkers en tweeklanken. Korte en lange klinkers verschillen alleen van elkaar in het opzicht 
dat ze respectievelijk korter en langer worden uitgesproken. Tweeklanken zijn echter 
combinaties van twee klinkers die als één klank worden uitgesproken. In de volgende 
paragrafen gaan we hier nader op in. 

2.1.1.  Korte klinkers

In het Arowaks zijn er in principe vijf verschillende korte klinkers. Hoewel de klinkers in 
verschillende dialecten iets anders worden uitgesproken, hebben alle dialecten deze vijf 
klinkers. Zolang dezelfde letters worden gebruikt om ze op te schrijven is er geen probleem. 
Het staat iedereen vrij om ze met het eigen karakteristieke dialect uit te spreken. In Tabel 
1 hieronder laten we zien welke letter wordt gebruikt voor welke klinker. Ook staan er 
een aantal voorbeelden van Arowakse woorden waarin deze klinkers voorkomen, zodat u 
precies weet hoe deze letters worden uitgesproken. 

Tabel 1. Korte klinkers

 letter klank  voorbeeld vertaling

1 a [a]  ada  boom
2 e [e]  (h)ime  vis
3 i [i]  (h)ikihi  vuur
4 o [o]  yoro  cassavepers
5 u [u]  ura  sap

2.  Het Arowakse schrift
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Praktische tip 

In dit boekje vindt u een aantal tabellen, zoals deze hierboven, met voorbeelden van 
Arowakse woorden geschreven volgens deze schrijfmethode. Het is in het begin handig 
om goed naar die tabellen te kijken als u twijfelt over de juiste spelling. Als u zich 
afvraagt, hoe je een klank schrijven moet, kijk goed in de tabellen en zoek een woord 
dat dezelfde klank heeft.

Wat moeilijk kan zijn voor degene die deze schrijfwijze wil leren, is de klinker onder nummer 
5 in Tabel 1, namelijk [u]. Het is belangrijk om aandacht te besteden aan deze letter en deze 
klank (zie oefening nummer 4).

Een belangrijke opmerking bij deze tabel is dat deze geen aparte letter bevat voor de klank 
die we vinden in Arowakse woorden als oni ‘de regen’. In dit woord wordt de letter ‘o’ niet 
uitgesproken als [o]. In plaats daarvan ligt de uitspraak dicht tegen de klank aan, die in het 
Nederlands wordt geschreven met de letters ‘oe’ in het woord ‘doen’. In het Arowaks is ‘oe’ 
geen ‘normale’ klank. Het is eerder een variant op de klank [o]. Wat houdt het in dat een 
klank niet een normale klank is, maar een variatie op de klank [o]?

Allereerst moet hierover worden gezegd dat veel woorden binnen één bepaald dialect worden 
uitgesproken alsof ze de klank [o] hebben. In een ander dialect worden dezelfde woorden 
echter soms uitgesproken alsof ze overeenkomen met de klank die in het Nederlands wordt 
aangeduid met de letters ‘oe’. Neem bijvoorbeeld het Arowakse woord voor ‘dronken’. In deze 
spelling schrijven we dit als somolen. In sommige dorpen wordt dit woord uitgesproken 
als [somolen]. In andere dorpen wordt dit woord uitgesproken alsof het de Nederlandse 
letters ‘oe’ bevat [soemoelen]. Dit is een variatie tussen dialecten, en zulke variaties moeten 
behouden blijven in de uitspraak - dit maakt Arowaks een interessante en rijke taal. In de 
schrijfwijze willen we niet dat sommige personen somolen schrijven en anderen soemoelen. 
Hierdoor zou het schrift onnodig ingewikkeld worden en men zou kunnen denken dat het 
om twee heel verschillende woorden gaat. Liever spreken we af dat het om hetzelfde woord 
gaat dat simpelweg op twee verschillende manieren kan worden uitgesproken (zie oefening 
nummer 3).

Terugkomend op het woord oni ‘regen’, stellen we vast dat we over het algemeen kunnen 
voorspellen wanneer de letter ‘o’ uitgesproken moet worden als de Nederlandse ‘oe’. 
Deze wordt altijd zo uitgesproken als de volgende klinker van hetzelfde woord een [i] is, 
bijvoorbeeld ori ‘slang’, koshi ‘oog’, koti ‘voet’. In deze woorden wordt de ‘o’ altijd uitgesproken 
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als [oe]. Een ander voorbeeld is het woord shibo [shibo] ‘gezicht’ en een woord dat daarvan 
afgeleid is shifodi [shifoedi] ‘over het gezicht’. In shifodi wordt de letter ‘o’ uitgesproken als 
[oe] alleen omdat we een ‘i’ daarachter geplaatst hebben - de ‘i’ van ‘-di’. Daarom kunnen 
we voorspellen wanneer de ‘o’ wordt uitgesproken als [oe]. Namelijk wanneer een ‘i’ volgt. 
Duidelijk wordt dat de klank [oe] slechts een variant is van [o] – en het is een variant die 
meestal voorkomt voorafgaand aan [i]. Deze regel bevat echter wel uitzonderingen. 

De klank ‘i’ heeft nooit invloed op de lange ‘ô’. Dus woorden als ôyin ‘fruit plukken’, worden 
niet uitgesproken met de klank [oe]. Dit heeft te maken met het feit dat de klank [oe], een 
variant van de korte klank [o] is. Alle klinkers [a], [e], [i], [o], [u] hebben naast hun korte 
vorm ook een lange vorm [â], [ê], [î], [ô], [û]. De [oe] is slechts een variant van de korte [o], 
dus een lange versie daarvan bestaat niet.

Regels in het kort

1. Er zijn 5 korte klinkers, geschreven als: a, e, i, o, u.
2. De letter ‘o’ kent twee uitspraak varianten: [o] en [oe].
3. De letter ‘o’ wordt altijd uitgesproken als [oe] wanneer de letter 

‘i’ volgt in hetzelfde woord.

Oefening 1. Korte klinkers.  Schrijf het Arowakse woord op voor:

(1) boom, (2) zon, (3) mopé, (4) kasjoe, (5) weg, (6) Indiaan, (7) 
met, (8) kind,  (9) sap, (10) huid, (11) vis, (12) vuur, (13) hangmat, 
(14) morisi palm, (15) één, (16) drie, (17) ananas, (18) moeder, 
(19) huis, (20) blad, (21) zoete cassave, (22) hoeveel, (23) aapje 
(24) hoe, (25) eend, (26) traan, (27) bos, (28) honing.

Oefening 2. Korte klinkers. Vertaal in het Arowaks:

(1) baas: _  _  _  d  _   (6) dag: _  _  _  _  _  _  b  _
(2) tand: _  _  _    (7) paka: l  _  _  _
(3) urine: _  h  _   (8) pet: _ w _  _  _
(4) wat: (_)  _  _  _   (9) zout: _  _  _  _
(5) cassavepers: y  _  _  _   (10) heup: t _  _  _
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Oefening 3. Varianten van de korte ‘o’.  Schrijf de volgende 
woorden op:

(1) regen, (2) slang, (3) badje, (4) mijn hangmat, (5) pakira, (6) 
vleermuis,  (7) draagmier, (8) koesoewé, (9) zwarte bessen, (10) 
bakplaat, (11) stamper, (12) cassavepers, (13) cassavemeel, (14) 
mieren voor de mierproef, (15) naald, (16) bos, (17) heel vroeger, 
(18) wind, (19) rib, (20) daarom.

In welke woorden kan de letter ‘o’ worden uitgesproken als [oe]?

In welke woorden moet de letter ‘o’ worden uitgesproken als [oe]?

In welke woorden mag de letter ‘o’ niet worden uitgesproken als 
[oe]?

Oefening 4. De letter ‘u’.  Schrijf het Arowakse woord op voor:

(1) huis: b  _  _  _    (6) dij: _  _  k  _
(2) voor: (_)  m  _  _   (7) cadeau: _  _  kh  _
(3) bot: b  _  _  _    (8) huid:  _  _ a
(4) kind:  _  _  _    (9) arm: _  _  n  _
(5) sap:  _ r  _    (10) drie: _  _  _  _ n
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2.1.2.  Lange klinkers

Los van de vijf korte klinkers kent het Arowaks vijf lange klinkers (zie Tabel 2). Deze 
verschillen alleen van de korte klinkers in dat ze langer worden uitgesproken. De lange 
klinkers worden geschreven met een ‘^’. 

Tabel 2. Lange klinkers

 letter klank  voorbeeld vertaling

1 â [aa]  nâle  pagaai
2 ê [ee]  pêro  hond
3 î [ii]  îri  naam
4 ô [oo]  ôdaha  dood
5 û [uu]  kûlun  snel

Wat betreft de lange klinkers zijn twee dingen van belang. Allereerst zijn er mensen die de 
lange klinkers iets anders uitspreken. Bijvoorbeeld het woord lôsa ‘hij ging’ wordt over het 
algemeen uitgesproken als [lôsa], maar sommigen zeggen [lowsa]. Dit is een dialectgebonden 
verschil en we schrijven de lange klank [oo] hoe dan ook op als ‘ô’. In de uitspraak staat het 
iedereen natuurlijk vrij om [oo] of [ow] uit te spreken.

Ten tweede moet men weten dat een korte klinker in verschillende vormen van hetzelfde 
woord kan veranderen in een lange klinker. De volgende twee zinnen zijn hiervan een 
voorbeeld:
 
(1)  Daboka hime  ‘Ik heb vis gekookt.’
(2)  Dabokâka  ‘Ik heb gekookt (een maaltijd).’

De twee zinnen lijken erg op elkaar en hebben allebei te maken met koken. Een Arowaks 
persoon zou waarschijnlijk zeggen dat in beide zinnen hetzelfde woord staat, namelijk bokon 
‘koken’. Er is echter een verschil in betekenis, omdat zin (1) gaat over het koken van iets 
specifieks en daarvoor wordt de vorm daboka ‘Ik heb iets gekookt’ (een vis, bijvoorbeeld) 
gebruikt. In zin (2) hebben we het over koken, maar niet over het koken van iets in het 
bijzonder, maar over het koken van een maaltijd in het algemeen. Hiervoor gebruiken we de 
vorm dabokâka. Dit verschil in betekenis wordt in het Arowaks uitgedrukt door de korte ‘a’ 
te veranderen in een lange ‘â’ en door toevoeging van de uitgang –ka. Wat daarom belangrijk 
is te onthouden, is dat een korte ‘a’ soms kan veranderen in een lange ‘â’ in een andere vorm 
van het woord. Wanneer men een woord opschrijft, moet men nooit denken aan woorden 
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in het algemeen, maar aan de specifieke zin die men wil opschrijven. Terugkomend op 
de voorbeelden (1) en (2) moet men zich niet afvragen ‘hoe schrijf ik bokon?’ Men moet 
zich juist afvragen wat men precies wil schrijven. Als men daboka hime wil schrijven, moet 
men zich afvragen hoe daboka hime wordt geschreven. Maar wanneer men dabokâka wil 
schrijven, moet men zich de vraag stellen hoe men dabokâka schrijft.

Oefening 5. Korte en lange klinkers. Schrijf de volgende woorden 
op. Het verschil tussen lange en korte klinkers is vaak moeilijk te 
horen, luister daarom goed naar jezelf:

(1) kalebas, (2) rug, (3) met, (4) spier, (5) kind, (6) tapir, (7) naam, 
(8) gat, (9) bij mij, (10) voor mij, (11) bos, (12) gaan.

Oefening 6. Lange en korte klinkers. Vertaal de zinnen in het Arowaks. Let op! Er zijn 
twee mogelijkheiden, met nadruk (2 woorden) en zonder nadruk (1 woord).   

    Zonder nadruk  Met nadruk
(1) ik ben gegaan:    _  _ s _      _  _  _    _  _  _
(2) ik ben gekomen:  _ a _  _  _   _  _  _    _  _ d _
(3) ik heb geslapen:  _  _  _  _ n _  _  _  _  _    _  _  _ k _
(4) ik heb gevraagd:  _  _  _  _  _  _ t _     _  _  _     _ d _  _  _ _ _  
(5) ik heb gewacht:  _  _ b _  _  _  _  _  _    _  _  _  _ a
(6) ik heb gejaagd:   _  _  _  _ kh _  _  _  _  _  _ y _ kh _  _  _
(7) ik heb gekookt:   _  _ b _  _  _  _  _  _  _  _ _  _ k _  _  _
(8) ik heb gebakken:   _  _  _  _ r _  _  _  _  _  _  k _  _  _  _  _ 
(9) ik heb gezien:   _  _  _  _ kh _  _  _  _  _  _ kh _
(10) ik heb gevochten:  _  _ f _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ k _
(11) ik heb doodgemaakt:   _  _  _  _ r _  _  _  _  f _  _  _

Regels in het kort
1. Er bestaan 5 lange klinkers (â, ê, î, ô, û) die corresponderen met 

de 5 korte klinkers (a, e, i, o, u).
2. Sommige lange klinkers (vooral ‘ô’) kunnen binnen verschillende 

dialecten soms iets anders worden uitgesproken.
3. Soms is een verandering van een korte ‘a’ naar een lange ‘â’ een 

belangrijk verschil in betekenis
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2.1.3.  Tweeklanken

Tweeklanken zijn de derde vorm van klinkers in het Arowaks. Het zijn combinaties van 
één van de vier korte klinkers [a], [e], [o], [u] met óf een klank die lijkt op [i] óf een klank 
die lijkt op [w]. In de onderstaande tabel staan alle mogelijke combinaties en voorbeelden 
genoemd. Belangrijk om te weten, is dat tweeklanken worden uitgesproken als één klank 
en niet als twee verschillende klanken, hoewel ze wel worden geschreven met twee letters. 
Zo wordt bijvoorbeeld daithi ‘mijn zoon’ uitgesproken als [dai-thi] en niet als [da-i-thi]. 
Ook hier komt een dialectgebonden verschil in uitspraak voor, zo wordt ‘ai’ in daithi soms 
uitgesproken als [ei] en niet als [ai].

Tabel 3. Tweeklanken

 letter klank  voorbeeld vertaling

1 ai [ai]  daithi  mijn zoon
2 ia [ia]  iniabo  water
3 ei [ei]  dareitho  mijn vrouw
4 ui [ui]  futui  liaan soort
5 oi [oi]  poite  Fransman
6 io [io]  kodibiobe vogel
7 ew [ew]  êrebewkili vuil
8 wa [wa]  shikwa  huis
9 ow [ow]  karhow  gras

Van belang is dat tweeklank nummer (5) wordt geschreven als ‘oi’, en weliswaar over het 
algemeen ook wordt uitgesproken als [oi], maar in sommige woorden juist als [oei]. Dit is 
logisch gezien het feit dat de letter ‘o’, zoals we hebben uitgelegd in paragraaf 2.1.1, in het 
Arowaks normaal gesproken staat voor de korte klank [o], maar in sommige gevallen ook 
kan worden uitgesproken als een korte [oe]. Ditzelfde gebeurt ook bij de tweeklank ‘oi’ in 
het woord khoidin ‘spugen’, wat door sommige mensen wordt uitgesproken als [khoidin] 
en door anderen als [khoeidin]. Merk op dat in dit geval de ‘oi’ wordt gevolgd door ‘i’, wat 
verklaart waarom het mag worden uitgesproken als [oei]. 

Onthoud ook dat, zoals omschreven in hoofdstuk 2.1.2, sommige lange klinkers worden 
uitgesproken alsof ze tweeklanken zijn. Dit is over het algemeen alleen het geval met de lange 
klinker [ô]. Bijvoorbeeld het woord lôsa ‘hij ging’ wordt over het algemeen uitgesproken als 
[loosa], maar door sommige mensen ook wel als [lowsa], met de tweeklank ‘ow’.
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Een belangrijk algemeen punt is waarom we de tweeklanken schrijven op de manier zoals we 
ze hier presenteren. Men zou kunnen zeggen dat daithi ook geschreven kan worden met de 
letters dajthi of daythi. Men kan ook opmerken dat het woord karhow kan worden geschreven 
als karhou. Om op het eerste voorbeeld in te gaan, in deze spelling bestaat er geen letter ‘j’, 
en deze toevoegen alleen om de tweeklanken op te schrijven zou het slechts ingewikkelder 
maken. Waarom schrijven we dan niet daythi? Daarover hebben we simpelweg besloten dat 
het daithi is, omdat dit ons gemakkelijker leek. Wat belangrijk is op te merken, is dat we 
consequent zijn. Alle tweeklanken die een klank hebben die lijkt op [i] worden geschreven 
met een ‘i’: ‘ai’, ‘ei’, ‘ui’, ‘oi’, ‘io’ en ‘ia’. 

Deze regelmaat is belangrijk en moet goed worden nageleefd, omdat deze het gemakkelijker 
maakt voor iemand die Arowaks wil leren schrijven. Een ander voorbeeld zijn de woorden 
karhow (en niet karhou). In deze spelling wordt de letter ‘u’ uitgesproken als in het woord 
ura ‘sap’. De klank heeft niets te maken met de laatste klank van karhow. Aan de andere kant, 
zoals wordt besproken in het volgende hoofdstuk over medeklinkers, lijkt de laatste klank 
van karhow erg veel op [w] in woorden als waboroko ‘weg’. Het is daarom logisch om het te 
houden op ‘ow’. We proberen ook zo consequent mogelijk te zijn; alle tweeklanken die deze 
w-achtige klank hebben, worden geschreven met een ‘w’: ‘ew’, ‘aw’, ‘wa’, ‘ow’.

Regels in het kort
1. Er zijn tien tweeklanken in het Arowaks. Deze klanken worden 

geschreven met twee letters, maar uitgesproken als één klank.
2. Sommige mensen spreken sommige tweeklanken op iets 

verschillende wijze uit, bijvoorbeeld [ai] / [ei].
3. De combinatie ‘oi’ kan in sommige woorden worden 

uitgesproken als [oi] en in andere als [oei].
4. Let goed op dat u alle tweeklanken consequent met een ‘i’ of een 

‘w’ schrijft.

Oefening 7. Tweeklanken. Tweeklanken behoren tot de moeilijkste 
klanken in het Arowakse schrift. Sprekers verwarren ze vaak met 
korte of lange klinkers of schrijven ze inconsequent. Zorg ervoor 
dat u de volgende woorden correct schrijft en dat u begrijpt 
waarom ze op deze manier worden geschreven.

(1) twee, (2) ik, (3) wij, (4) jaguar, (5) jongeren, (6) gras, (7) mijn 
zoon, (8) mijn vader, (9) pot, (10) eiland.
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Oefening 8. Korte klanken, lange klanken en tweeklanken. Schrijf 
op:

(1) vrouw: (_)  _  y  _  _  _   (12) tong:  _  _  _
(2)Marron: _  _  _  _ kh  _  _  _  (13) broek: d _  _  _ k  _
(3) geweer: a _  _  _  _  _  _  _  _  (14) tapir: f _  _  _  _  _  _  _
(4) steen: _  _  _  _ r _   (15) water: o _  _ a _  _
(5) kreek: _  _  _ kh  _  _   (16) nog: k _  _  _
(6) overkant: th _  _  _  _  _  _  (17) hun: _  _  _
(7) krab: _  _  _    (18) morgen: _  _ th _
(8) mandje: k _  _  _   (19) moeras: o _  _  _  _  _  _
(9) gat: h _  _  _    (20) jager: _  _ kh _ rh _  _
(10) vier: b _ th _    (21) peperwater: _ _ _ _ _ _ _ _
(11) dokter: b _  _  _ rh _  _  (22) borststreek: _  _  _ b _  _  _

2.2.  Medeklinkers

De medeklinkers van het Arowaks komen overeen met de medeklinkers in talen als Engels, 
Nederlands en Frans maar er zijn een aantal uitzonderingen. Wanneer men dit onderdeel 
leest, is het van groot belang het onderscheid tussen letters en klanken van een taal in het 
achterhoofd te houden. Over het algemeen komt één letter overeen met één klank, maar 
het is niet altijd zo simpel. We hebben al gezien dat de letter ‘o’ kan worden uitgesproken 
op twee manieren. Over het algemeen als [o], maar voorafgaand aan een ‘i’ als [oe]. Zulke 
situaties zijn normaal voor medeklinkers, omdat de manier waarop een medeklinker wordt 
uitgesproken verandert afhankelijk van welke letter erna volgt. In Tabel 4 vindt u een 
overzicht van de medeklinkers. Sommige medeklinkers hebben twee of meer variaties in 
de uitspraak, maar worden met dezelfde letter geschreven. Belangrijk te weten, is dat dit 
geen verschillen zijn die voortkomen uit een dialect. Deze varianten zijn onderdeel van de 
Arowakse taal in het algemeen. Hieronder worden deze varianten besproken. Klanken die 
overeenkomen met Nederlandse klanken worden niet besproken (e.g. [p], [b], [t], [m], [d], 
[t], [s], [l]).



14

Tabel 4. Medeklinkers

letter  klank   voorbeeld  vertaling

p  [p]   pêro   hond
b  [b]   barho   ijzeren bijl
t  variant 1   datâla   mijn kaak
  variant 2   timin   zwemmen
th  variant 1   bikidoliatho  jonge dame
  variant 2   bikidoliathi  jonge man
d  variant 1   dako   zijtak
  variant 1   diako   op
k  variant 1   kabuya   kostgrond
  variant 1   kêke   korf
kh  [kh]   dakhabo   mijn hand
s  [s]   samarhi    rasp
sh  [sh]   shokothi   kleine jongen
l  [l]   loko   Indiaan
r  [r]   dareitho   mijn vrouw
rh  [rh]   barhâ   zee
f  [f]   farun   doden
m  [m]   maba   honing
n  variant 1   môsun da  Ik ga niet
  variant 2   môsun ba  Jij gaat niet
  variant 3   ôsun   gaan
w  variant 1   waboroko  weg
  variant 2   wei   wij
y  [y]   yorhi   tabak
h  [h]   hathi    peper
f  [f]   fodi   aap
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2.2.1.  Klank [th]

De klank [th], die in het Arowaks wordt geschreven met de letters ‘th’ wordt normaliter 
uitgesproken als de klank [t], maar met een extra luchtuitstoot. Deze extra lucht klinkt 
voor sommige mensen als een [h] maar is niet dezelfde klank als in een woord geschreven 
met de letter ‘h’ (bijvoorbeeld hama ‘wat’). Hoe dan ook spreekt men ‘th’ niet uit als twee 
verschillende klanken [t-h]. De gewone klank [t] bestaat ook in het Arowaks. Het valt aan 
te raden om tijd te besteden de verschillen te leren herkennen tussen de Arowakse  klanken 
[t] en [th].

2.2.2. Klanken [t], [th], [d] en hun varianten 

De letters ‘t’, ‘th’ en ‘d’ hebben allemaal twee klankvarianten. De eerste is de normale [t], [th] 
en [d], zoals aan het eind van de volgende woorden:

(1a)  damarhita  ‘Ik maak’
(2a)  deitha   ‘Ik weet’
(3a)  dadarhida  ‘Ik ren’

Let echter op wat er gebeurt wanneer de laatste klank [a] verandert in [i], zoals de volgende 
voorbeelden, de basisvormen van de hierboven genoemde woorden, laten zien: 

(1b)  marhitin   ‘maken’
(2b)  eithin   ‘weten’
(2c)  darhidin   ‘rennen’

Oefening 9. Verschil tussen ‘t’ en ‘th’.  Schrijf de volgende 
woorden op. Welke woorden hebben een ‘t’ en welke woorden 
hebben een ‘th’?

(1) sterk: _  _  _  _ n   (6) openen: _  _ rh _  _  _  _
(2) mijn vrouw: da _  _  _  _  _  _  (7) gaan liggen:_ _ rh _ _  _ _
(3) bloem: _  _  _  _ rh _   (8) vandaag: _  _  _  _ h _
(4) hoesten: _  _  _  _  _  _  _  (9) buik: _  _
(5) hoofdstad: _  _  _ y _ sh _  _  _  _
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Laten we de voorbeelden (1a) en (1b) met elkaar vergelijken en in beide gevallen kijken naar 
de letter ‘t’. In het eerste geval wordt de letter ‘t’ gevolgd door een ‘a’, en daarom uitgesproken 
als een normale [t]. Net zo goed zou deze worden uitgesproken als een [t] wanneer deze was 
gevolgd door ‘e’, ‘o’ of ‘u’. Echter in voorbeeld (1b) wordt de ‘t’ gevolgd door de letter ‘i’. In 
zulke gevallen wordt deze niet langer uitgesproken als [t], maar als een speciale variant. We 
weten dat we zowel in (1a) als in (1b) te maken hebben met hetzelfde woord, dat is marhitin 
‘maken’ en we willen laten zien dat de vorm damarhita hiermee is verbonden. Wanneer men 
de voorbeelden (2a) en (2b) en (3a) en (3b) met elkaar vergelijkt, wordt hetzelfde patroon 
zichtbaar. In alle drie gevallen verandert de uitspraak van de laatste medeklinkers wanneer 
ze worden gevolgd door de letter ‘i’.  

Uiteindelijk lijkt het ons voor degenen die Arowaks leren het gemakkelijkst om te laten zien 
hoe we de varianten van de letters ‘t’, ‘th’ en ‘d’ uitspreken. Deze varianten worden altijd 
gewoon geschreven met ‘t’, ‘th’ en ‘d’, maar voor een ‘i’ hebben ze een afwijkende uitspraak: 

(1) ‘ti’  wordt min of meer uitgesproken als het Nederlandse ‘tj’ in tjiftjaf, maar dan   
 zachter.
(2) ‘thi’  wordt min of meer uitgesproken als het Engelse ‘ch’ in church maar met een extra  
 luchtuitstoot.
(3) ‘di’  wordt min of meer uitgesproken als het Engelse ‘j’ in het woord John, maar dan   
 zachter. 

Oefening 10.  Het verschil tussen ‘ti’, ‘thi’ en ‘di’ is soms moeilijk 
te horen. Besteed wat extra tijd aan het oefenen hiervan om zeker 
te weten dat u het verschil kunt horen tussen ‘ti’, ‘di’ en ‘thi’ in de 
volgende woorden:

(1) op, (2), zijtak, (3) been, (4) zeggen, (5) spoor, (6) borst, (7) rib, 
(8) pot, (9) peper, (10) stampen, (11) voet, (12) meisje, (13) jongen, 
(14) troeli, (15) warimbo, (16) snor, (17) draad gemaakt van 
morisi palm.

Regels in het kort
1. De letters ‘t’, ‘th’ en ‘d’ hebben een speciale uitspraakvariant 

voorafgaand aan de letter ‘i’ maar we schrijven ze altijd met ‘t’, 
‘th’ en ‘d’.
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2.2.4.  Klank [k] en zijn varianten 

De letter ‘k’ heeft twee varianten in uitspraak. Een normale ‘k’ en een zachte ‘k’. Vergelijk de 
volgende woorden. Deze worden allemaal met een simpele ‘k’ uitgesproken. 

Tabel 5. De varianten van [k]

 voorbeeld  uitspraak  vertaling

1 kabura   [kabura]   gebied
2 koti   [koeti]   voet
3 kira   [kira]   traan
4 kûlun   [kûlun]   snel

En kijk nu naar het woord kêke dat in feite wordt uitgesproken als [kjeekje]. Deze zeer zachte 

Oefening 11. Verschil tussen ‘k’ en ‘kh’.  Schrijf de volgende 
woorden op. Welke woorden hebben een ‘k’ en welke woorden 
hebben een ‘kh’?

(1) kostgrond, (2) mijn hand, (3) eiland, (4) zwart, (5) ring, (6) 
dag,  (7) zandhagedis, (8) zien, (9) vijzel, (10) brandhout, (11) bier, 
(12) dij, (13) cadeau.

2.2.3.  Klank [kh]

De klank [kh], die in het Arowaks wordt geschreven met de letters ‘kh’ wordt doorgaans 
uitgesproken met de klank [k], maar met een extra luchtuitstoot. Deze extra lucht klinkt 
voor sommigen als [h] maar het is niet dezelfde klank als de letter ‘h’ (in bijvoorbeeld hathi 
‘peper’). In elk geval kan men ‘kh’ niet uitspreken als twee verschillende klanken [k-h]. 
Arowaks heeft natuurlijk ook een gewone klank [k], die wordt uitgesproken zonder een 
extra luchtuitstoot. Belangrijk is dat in sommige gevallen de normale klank [k] verandert in 
een [kh]. Het woord loko ‘in’ wordt bijvoorbeeld uitsproken als [loko]. Maar wanneer we aan 
de uitgang -di toevoegen ontstaat het woord lokhodi [lokhodi] ‘door in’. Dit gebeurt alleen 
wanneer we aan de uitgang -di toevoegen. Men moet daarom goed luisteren of het woord 
dat men wil opschrijven een [k] of een [kh] heeft.
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variant van de ‘k’, namelijk [kj], wordt gebruikt wanneer de ‘k’ wordt gevolgd door de letter 
‘e’. In alle andere gevallen wordt ‘k’ uitgesproken als een gewone [k]. Dit is een andere regel 
in onze spelling. We schrijven altijd de letter ‘k’, maar we spreken deze op twee verschillende 
manieren uit: als een [k] voor ‘a’, ‘o’, ‘i’ en ‘u’ maar zo zacht als [kj] voor ‘e’. 

Oefening 12. Varianten van de letter ‘k’. Schrijf de volgende 
woorden op. Let goed op hoe de woorden worden uitgesproken en 
hoe ze worden geschreven:

(1) en, (2) korf, (3) straks, (4) oor, (5), omhulsel, (6) daglicht, (7) 
traan, (8) perswater van bittere cassave, (9) muis, (10), duim, (11) 
mijn hangmat.

2.2.5.  Klank [n]

De letter ‘n’ is heel belangrijk, omdat deze in het Arowaks veel grammaticale functies heeft. 
Het is in feite een heel ‘zwakke’ klank. Soms, vooral aan het einde van sommige woorden, 
is de ‘n’ heel moeilijk te horen. Ook is deze letter ‘zwak’ in het opzicht dat de klank zeer 
gemakkelijk wordt beïnvloed door wat erna volgt. Daarom zijn er drie varianten van de ‘n’. 

(a)  ‘n’ aan het einde van een woord wordt ver achter in de keel uitgesproken, zoals het  
  Engelse ‘ng’

(b)  ‘n’ voor de letter ‘b’ wordt uitgesproken als [m]

(c)  ‘n’ in alle andere gevallen is simpelweg [n]

Om te begrijpen waarom we deze drie voorbeelden voor slechts één letter noemen, moeten 
we aandacht besteden aan de volgende Arowakse voorbeelden en hun uitspraak:

(1) môsun  [moosung]  ‘niet gaan’  
(2) môsun ba  [moosum ba]  ‘ga niet’ 
(3) môsun da  [moosun da]  ‘ik ga niet’ 
(4) môsun tha  [moosun tha]  ‘zij gaat niet’ 
(5) môsun la  [moosun la]  ‘hij gaat niet’
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Deze woorden hebben allemaal iets gemeen, namelijk het woord môsun ‘niet gaan‘, maar de 
uitspraak van de laatste letter van dit woord, dat is de ‘n’, verandert afhankelijk van wat erna 
volgt. Als er niets achter staat zoals in (1) wordt dit uitgesproken als [ng]. Wanneer de letter 
‘b’ volgt wordt het een [m], als in (2). In alle andere situaties is het simpelweg een ‘n’, als in 
3, 4 en 5. Voor iemand die Arowaks spreekt vallen al deze varianten onder de letter ‘n’. Merk 
op dat het voor iemand die Arowaks wil leren gemakkelijker zal zijn om te herkennen dat 
al deze woorden gerelateerd zijn aan môsun wanneer we de verschillende varianten van ‘n’ 
ook altijd als ‘n’ opschrijven. Anders zou men moeten schrijven môsung, môsum en môsun, 
wat het veel lastiger maakt om te begrijpen dat al deze woorden aan elkaar zijn gerelateerd. 

2.2.6.  Klank [w]

De letter ‘w’ kent twee variaties in de uitspraak. Vergelijk de volgende voorbeelden:

(1) waboroko  [waboroko] ‘weg’
(2) wôsa  [woosa]  ‘we gaan’

Hier wordt het uitgesproken als een zachte [w]. Deze variant wordt gebruikt wanneer de 
‘w’ staat voor een ‘a’, ‘o’ en ‘u’. Maar voor ‘e’ en ‘i’ wordt de ‘w’ iets harder uitgesproken en 
klinkt bijna als een ‘v’. In het Arowaks wordt deze klank uitgesproken met de lippen op 
elkaar. Luister naar de volgende voorbeelden en kijk goed naar de mond van iemand die 
deze klanken kan produceren: 

Regels in het kort De letter ‘n’ heeft drie uitspraakvarianten:

1. Aan het eind van een woord wordt het uitgesproken als het 
Engelse ‘ng’

2. Voor de letter ‘b’ wordt het uitgesproken als [m]
3. In alle andere gevallen is ‘n’ simpelweg [n].

Oefening 13. Varianten van de letter ‘n’. Schrijf de volgende 
woorden op. Let goed op hoe de woorden worden uitgesproken en 
hoe ze worden geschreven:

(1) drinken, (2) drink niet!, (3) drink niet meer!, (4) honing, (5) 
werken, (6) werk niet!, (7) werk niet meer!



20

(3) wei  [vei]  ‘wij’
(4) wiwa  [viwa]  ‘ster, jaar’

In het laatste voorbeeld kunt u in feite de beide varianten van de ‘w’ combineren – de eerste 
‘w’ staat voor een ‘i’ en de tweede ‘w’ staat voor een ‘a’. Ze klinken verschillend. Dit is weer een 
regel van de spelling: we schrijven de letter ‘w’ altijd op, maar we spreken deze voorafgaand 
aan ‘a’, ‘o’, ‘u’ uit als een zachte [w] en voor een ‘e’ en ‘i’ als een harde [v].
 
Onthoud dat de letter ‘w’ ook onderdeel is van de vier tweeklanken zoals omschreven in 
sectie 2.1.3, namelijk ‘aw’, ‘ew’, ‘ow’, ‘wa’. In deze tweeklanken wordt de ‘w’ uitgesproken als de 
zachte variant [w], omdat deze tweeklanken nooit worden gevolgd door ‘e’ of ‘i’.

Regels in het kort De letter ‘w’ heeft twee uitspraakvarianten:

1. Voor de letter ‘e’ of ‘i’ wordt hij uitgesproken als ‘v’.
2. Voor de letter ‘a’, ‘o’ of ‘u’ wordt hij uitgesproken als ‘w’.

Oefening 14. Varianten van de letter ‘w’.  Schrijf de volgende 
woorden op. Let goed op hoe de woorden worden uitgesproken en 
hoe ze worden geschreven:

(1) duif, (2) klei, (3) man, (4) zeil, (5) mus, (6) wrat, (7) fluiten.



21

2.2.8.  Klank [h]

De letter ‘h’ is om twee redenen belangrijk. Aan het begin van een woord wordt de ‘h’ 
in sommige dialecten niet uitgesproken. Dit verschilt per dialect en het is min of meer 
onderling bekend welke woorden kunnen worden uitgesproken met of zonder ‘h’. In dit 
geval is het daarom het beste om de schrijver zelf te laten beslissen of hij deze woorden met 
of zonder een ‘h’ op wil schrijven. 

(1) hime   of ime  ‘vis’
(2) hathi  of athi  ‘peper’
(3) halika  of alika  ‘hoe’
(4) hama of ama  ‘wat’

Sommige woorden kunnen nooit zonder de ‘h’ worden uitgesproken,  bijvoorbeeld hi ‘jullie’. 
Ten tweede is er in diverse dorpen een variatie in uitspraak tussen ‘h’ en ‘f ’:

(5) yaho   of yafo  ‘katoen’
(6) dôsuha  of dôsufa  ‘ik ga’

Nogmaals, niet alle woorden kennen deze variatie, bijvoorbeeld hikorhi ‘schildpad’ is nooit 
fikorhi. Deze variatie moet op schrift worden bewaard. Men moet simpelweg de woorden 
leren die twee verschillende vormen kunnen hebben. Het zijn er niet veel, maar elke taal 
kent uitzonderingen.

2.2.7.  Klank [y]

We gebruiken de letter ‘y’ om de klanken op te schrijven van woorden zoals die van de 
eerste lettergreep van het woord yoro ‘cassavepers’. In onze spelling gebruiken we geen letter 
‘j’. Onthoud ook dat we in de tweeklanken ‘ai’, ‘ei’, ‘ui’, ‘io’ en ‘ia’ de letter ‘i’ en niet ‘y’ of ‘j’ 
gebruiken. 

Oefening 15.  De letter ‘y’. Schrijf de volgende woorden op:

(1) achter, (2) walapa, (3) halssnoer, (4) tabak, (5) kopen, (6) grote 
leguaan, (7) korjaal, (8) kostgrond, (9) god, (10) vrouw, (11) hier, 
(12) duivel.
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Oefening 16. Varianten van de letter ‘h’.  Schrijf de volgende 
woorden op. Kunt u deze woorden zonder ‘h’ schrijven? Kunt u 
deze woorden ook met een ‘f ’ schrijven? Welke woorden?

(1) groot, (2) aapje, (3) hoeveel, (4) iets, (5) een blanke, (6) huis, 
(7) doodmaken, (8) vijzel, (9) hangmat, (10) waarom, (11) mopé.

2.2.9.  Klanken [r] en [rh]

In het Arowaks hebben we twee soorten ‘r’: een harde [r] en een zachte [rh]. Die eerste 
schrijven we gewoon met een ‘r’. De tweede schrijven we met ‘rh’. Het is dus heel anders dan 
in het Nederlands, Engels of Frans die maar één ‘r’ hebben. 

Het is belangrijk om te begrijpen dat ‘rh’ gewoon een symbool is die we gebruiken. Dat 
betekent dat er geen ‘h’-achtige klank na de ‘r’ komt. In feite wordt de ‘rh’ meestal uitgesproken 
als een klank die lijkt op beide ‘r’ en ‘l’. Vergelijk de volgende voorbeelden:

(1)  roko  [roko]  ‘in (b.v. hand)’
(2)  rhoko [rhoko]  ‘vrouwelijke schaamdelen’

Dit verschil tussen de twee soorten ‘r’ is heel belangrijk, en u moet altijd goed luisteren welke 
‘r’ u moet gebruiken. Helaas, in sommige dialecten is dit verschil heel moeilijk te horen. 
Besteed daarom wat extra tijd aan het oefenen hiervan om zeker te weten dat u het verschil 
kunt horen tussen ‘r’ en ‘rh’.

Oefening 17. Verschil tussen ‘r’ en ‘rh’.  Schrijf de volgende 
woorden op. Welke woorden hebben een ‘r’ en welke woorden 
hebben een ‘rh’?

(1) zee, (2) haar, (3) grond, (4) tijger, (5) zeef, (6) rasp, (7) rib, (8) 
Creool,  (9) korjaal, (10) slang, (11) nacht, (12) hond, (13) banaan.

Regels in het kort Er zijn twee soorten ‘r’ in het Arowaks

1. Een harde ‘r’ geschreven als ‘r’
2. Een zachte ‘r’ geschreven als ‘rh’



23

2.2.10.  Klank [sh]

In het Arowaks hebben we ook een klank [sh] die net als de eerste klank van het Nederlandse 
woord sjaal klinkt. We schrijven deze klank op met ‘sh’, dus anders dan in het Nederlands. 
Vergelijk de volgende voorbeelden:

(1) shiba  [shiba]  ‘steen’
(2) shikwahu [shikwahu] ‘dorp’
(3) shokotho [shokotho] ‘klein meisje’ 

In diverse dorpen is er een variatie in uitspraak tussen een gewone ‘s’ en een ‘sh’ in de 
toevoeging -sa. Vergelijk de volgende voorbeelden:

Sommige mensen zeggen:

(1a) [hama damarhitisa] ‘wat ik maakte’
(1b) [hama dadukhusa] ‘wat ik zag’
(1c) [hama dakanabusa] ‘wat ik hoorde’

Maar anderen zeggen:

(2a) [hama damarhitisha] ‘wat ik maakte’
(2b) [hama dadukhusha] ‘wat ik zag’
(2c) [hama dakanabusha] ‘wat ik hoorde’

Nogmaals, alleen de toevoeging -sa kent deze variatie, bijvoorbeeld samarhi ‘rasp’ is nooit 
shamarhi. Deze variatie moet op schrift worden bewaard. 
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Oefening 1. 
(1) ada, (2) hadali of adali, (3) hobo of obo, (4) merehe, (5) waboroko, (6) loko, (7) abo of 
oma (8) usa, (9) ura, (10) uda, (11) hime of ime, (12) hikihi of ikihi, (13) hamaka of amaka 
of kora, (14) ite, (15) aba, abaro, of abali, (16) kabun, (17) nana, (18) oyo, (19) bahu of 
shikwa, (20) bana, (21) bosoli, (22) fata, (23) fodi, (24) halika of alika, (25) ifa, (26) kira, 
(27) konoko, (28) maba, 

Oefening 2.  
(1) afodo, (2) ari, (3) ehe, (4) hama of ama, (5) yoro, (6) kasakabo, (7) laba, (8) kwama, 
(9) pamo, (10) taba. 

Oefening 3. 
(1) oni, (2) ori, (3) kori, (4) dakora of dei kora, (5) dodole, (6) bori, (7) kose of koswe, 
(9) mori, (10) bodali, (11) hako, (12) yoro, (13) yoraha, (14) yoko, (15) kosa, (16) konoko, 
(17) wakili koba, (18) awadoli, (19) dora, (20) kiadoma.

Oefening 4.  
(1) bahu, (2) mun of umun, (3) buna, (4) usa, (5) ura, (6) buku, (7) bukhu, (8) uda, 
(9) duna, (10) kabun. 

Oefening 5. 
(1) îda, (2) âbo, (3) abo of oma (4) ûkura, (5) usa, (6) kama, firobêro, katororo, (7) îri, 
(8) ôle, (9) dâmun, (10) damun, (11) konoko, (12) ôsun.

Oefening 6. 
(1) dôsa/dei ôsa, (2) danda/dei anda, (3) dadonka/dei donka, (4) dâdakota/dei âdakota, (5) 
dôbada/dei ôbada, (6) dayokhâka/dei yokhâka, (7) dabokâka/dei bokâka, (8) dakorâka/dei 
korâka, (9) dadukha/dei dukha, (10) dafarâka/dei farâka, (11) dafara/ dei fara

Oefening 7. 
(1) bian, (2) dei of dai, (3) wei of wai, (4) arhwa, (5) bikidolianon, (6) karhow, 
(7) daithi of dei aithi, (8) dathi of dei ithi, (9) dwada, (10) kairi. 

Oefening 8. 
(1) hiyaro of iyaro, (2) konokhodo, (3) arakabosa, (4) kuduro of shiba, (5) onikhan, 
(6) tholabwa, (7) kwa, (8) kêke, (9) hôle of ôle, (10) bîthi, (11) bikârhin, (12) ûye, 
(13) dânake, (14) firobêro, (15) oiniabo, (16) kwan, (17) nei of nai, (18) môthi, 
(19) onêbera, (20) yokhârhin, (21) kadukura, (22) lwabana.

Oefening 9.  
(1) tatan, (2) dareitho of dei reitho, (3) tokorho, (4) thondon, (5) thoyoshikwa 
(6) thorhodon, (7) torhodon, (8) tanoho, (9) te of ute. 

3. Antwoorden
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Oefening 10. (1) diako, (2) dako, (3) dâna, (4) dian, (5) diki, (6) dio, (7) dora, (8) dwada, 
(9) hathi of athi, (10) itin, (11) koti, (12) bikidoliatho, (13) bikidoliathi, (14) timiti, (15) 
tiriti, (16) tima, (17) thishiri. 

Oefening 11. 
(1) kabuya, (2) dakhabo of dei khabo, (3) kairi, (4) kharemetho, (5) khabokhondo, 
(6) kasakabo, (7) kamoto, (8) dukhun, (9) hako of ako, (10) hikikhodo of ikikhodo, 
(11) kakhotâro, (12) buku, (13)  bukhu. 

Oefening 12. 
(1) ken of matho of mathi, (2) kêke, (3) tanoke, (4) dike, (5) eke, (6) kasako, (7) kira, 
(8) kêli of kereli, (9) korhihi, (10) kôna, (11), dakora of dei kora. 

Oefening 13.
 (1) uthun, (2) mathun ba, (3) matha sabon ba of mathun ba sabo, (4) maba, (5) nekhebon, 
(6) manekhebon ba, (7) manekhebon ba sabo of manekhebo sabon ba. 

Oefening 14. 
(1) wiro, (2) waya, (3) wadili, (4) wêla, (5) weso, (6) wêso, (7) wiwidan. 

Oefening 15. 
(1) yabon, (2) yaraw (3) yêdi, (4) yorhi, (5) yonton, (6) yowâna, (7) koyarha, (8) kabuya, 
(9) adayali, (10) hiyaro of iyaro, (11) ya of yaha, (12) yawuhu. 

Oefening 16. 
(1) firon, (2) fodi, (3) fata, (4) hamathali of amathali, (5) faretho, (6) bahu of shikwa, 
(7) farun, (8) hako of ako, (9) hamaka of amaka, (10) hamadoma of amadoma, 
(11) hobo of obo. 

Oefening 17. 
(1) barhâ, (2) bara (3) horhorho of orhorho, (4) arhwa, (5) manarhi, (6) samarhi, (7) dora, 
(8) dorhi, (9) koyarha, (10) ori, (11) orhika, (12) pêro, (13) purhatana. 



Dit boekje is het resultaat van een paar maanden 
werk van veel mensen in Suriname, Frans Guiana en 
Nederland. We kunnen hier niet iedereen noemen 
maar willen iedereen bedanken voor zijn hulp en 
steun. We willen vooral de leden van de culturele 
kring Kayeno en Hanaba Lokono in Frans Guiana en 
de leden van de vereniging Wadian Bokotothi in 
Suriname bedanken, maar ook de dorpshoofden van 
de dorpen, die ons werk steunden en de vele 
Arowakken die onze workshops bezocht hebben en 
hun commentaar hebben gegeven op de inhoud van 
dit boekje. We hopen dat jullie allemaal blij zijn met 
het resultaat van het werk.


