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Voorwoord

Deze Grammatica Spaans is bedoeld als naslagwerk en eventu-
eel als studieboek voor wie al Spaans kent of het aan het leren
is. De meeste basisfeiten over hoe woorden zich in het Spaans
tot zinnen vormen staan erin uitgelegd, en dat op zo’n manier,
dat wie enig begrip van traditionele schoolgrammatica heeft,
de weg in het boek kan vinden. Als geheugensteun vindt de ge-
bruiker boven de meeste hoofdstukken een kadertje waarin
heel in het kort een of meer termen uit die Nederlandse
schoolgrammatica worden uitgelegd. Ook kan men al lezend
in het boek teruggrijpen naar het Overzicht van gebruikte gram-
maticale termen op de bladzijden 10 t/m 18.
Het Spaans dat hier beschreven wordt, is de standaardtaal van
centraal Spanje, al is er hier en daar een opmerking toege-
voegd over Spaans-Amerikaanse varianten. We besteden veel
aandacht aan het verschil tussen formele en informele taal;
met ‘formeel’ duiden we de taal aan zoals men die gebruikt op
vergaderingen, in kranten en tijdschriften, in nieuwsberich-
ten, enz., en met ‘informeel’ de variant die gebruikt wordt on-
der mensen die elkaar tutoyeren.
De opzet van deze grammatica is contrastief: de lezer vindt vrij
vaak de feiten betreffende het Nederlands expliciet vergele-
ken met die van het Spaans. Soms zit die vergelijking verstopt
in de voorbeelden, waardoor het commentaar bij die voorbeel-
den beperkt kon blijven. Feiten die in beide talen gelijk zijn,
blijven vaak onvermeld, maar zijn in de voorbeelden aflees-
baar.

In de loop van de tijd zijn tekst en voorbeelden van dit boek op
een groot aantal punten bijgewerkt: fouten zijn hersteld, voor-
beelden die ouderwets zijn geworden zijn vervangen, spel-
lingswijzigingen zijn doorgevoerd, enz. Op een enkele uitzon-
dering na is de behandelde stof echter nog steeds onder de-
zelfde paragraafnummers te vinden.

Voor op- en aanmerkingen over het boek houd ik me graag
aanbevolen.

Miel Slager
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Lijst van gebruikte afkortingen en tekens

arch. archaïsch, verouderd
cond. condicional
ev enkelvoud
e.v. en volgende 
fut. futuro
impf., imperf. imperfecto
ind., indic. indicativo
indef., pret. indef. pretérito indefinido
lett. letterlijk
lijd. vw lijdend voorwerp
m mannelijk
meew. vw meewerkend voorwerp
mv meervoud
NB nota bene, let op
onderw. onderwerp
part. pdo. participio pasado
perf. perfecto
pers. persoon
plusc. pluscuamperfecto
pres. presente
resp. respectievelijk
Sp. Spaans
subj. subjuntivo
v. van
vgl. vergelijk
vr vrouwelijk
zelfst. zelfstandig
(...) de zin kan worden gelezen met 

én zonder datgene wat tussen 
de haakjes staat

* niet correct (tenminste niet in 
de bedoelde betekenis)

(*...) toevoeging van wat er tussen 
de haakjes staat maakt de zin 
incorrect

> wordt tot, kan worden tot 
< afkomstig van, opgebouwd uit
.../... of ..., of ...
...//... idem
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Overzicht van gebruikte grammaticale 
termen

In de linkerkolom staat de term; in de rechterkolom staan een
of meer voorbeelden, of een verwijzing. Het teken ~ verwijst
terug naar het grondwoord; het teken → verwijst verder bin-
nen de genoemde categorie.
NB In een aantal gevallen zijn er termen opgenomen die ver-
der niet in dit boek gebruikt worden.

A

aanvoegende wijs zie werkwoord → wijzen
aanwijzend voornaamwoord zie voornaamwoord
absolute constructie muerta ella, nadie sabrá que le 

(Sp. construcción absoluta) debíamos dinero
antecedent (Sp. antecedente) el hombre que me lo dijo; la playa 

donde estuvimos
apócope: verlies van de uitgang alguno > algún; primero > primer; 

grande > gran; santo > san

B

bepaald lidwoord zie lidwoord
bepaling

bijwoordelijke ~ vivo aquí; lo hago por ti; según él,
(Sp. complemento adverbial/ te conviene
circunstancial)

~ van gesteldheid les dejó estupefactos; volvieron
(Sp. complemento predicativo) cansados

betrekkelijk voornaamwoord zie voornaamwoord
bezittelijk voornaamwoord zie voornaamwoord
bijstelling (Sp. aposición) el señor Pérez, presidente de la 

asociación, ...
bijvoeglijke bijzin zie bijzin
bijvoeglijk naamwoord (Sp. adjetivo) un día delicioso; su nuevo hijo
bijwoord (Sp. adverbio) lo hacen correctamente/bien/ya

betrekkelijk ~ la manera como lo haces
(Sp. adverbio relativo)

bijwoordelijke bijzin zie bijzin
bijzin (Sp. oración subordinada)
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bijvoeglijke ~ = relatiefzin 
(Sp. oración subordinada 
adjetiva/relativa):

beperkende (bijvoeglijke) ~ ¿buscas al chico que estuvo aquí 
(Sp. restrictiva) esta mañana?

uitbreidende (bijvoeglijke) ~ Juan, que no se había enterado 
(Sp. explicativa) de nada, se fue a casa a las cinco

bijwoordelijke ~ (Sp. oración avísame cuando vuelvas; si te ríes
subordinada adverbial/ de mí, no sigo; lo hace sin que se 
circunstancial ) lo haya pedido; etc.

complementszin (= onderwerps- zie zin
of voorwerpszin)

C

clitisch voornaamwoord zie zwak voornaamwoord
concordantie zie congruentie
condicional zie werkwoord → tijden
congruentie (Sp. concordancia): las niñas volvieron contentísimas

overeenkomst in grammaticale 
kenmerken tussen twee zinsdelen

D

deelwoord
tegenwoordig ~ zie werkwoord
voltooid ~ zie werkwoord

diftongering (Sp. diptongación): 
tweeklankvorming e>ie; o>ue

E

e>i-wisseling medir, mide, midiendo
eigennaam zie zelfstandig naamwoord

F

futuro zie werkwoord → tijden

G

gebiedende wijs zie werkwoord → wijzen
gekloofde zin zie zin

11 Overzicht van gebruikte grammaticale termen
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gerundio zie werkwoord → tijden
~-constructie zie zin

gezegde
naamwoordelijk ~ estoy contento; soy Teresa
naamwoordelijk deel van het 

~ (Sp. atributo/complemento 
predicativo) estoy contento; soy Teresa

glijklank (Sp. semivocal/
semiconsonante) de i in bien, baile; fonetisch [j]

de u in bueno, auto; fonetisch [w]

H

hiaat (Sp. hiato): in ~ staan = me apeo; te ríes
geen tweeklank vormen

hoofdtelwoord zie telwoord
hulpwerkwoord zie werkwoord

I

imperfecto zie werkwoord → tijden
indefinido zie werkwoord → tijden
infinitief (= onbepaalde wijs/

vol werkwoord) zie werkwoord → onbepaalde wijs
~-constructie zie zin

intonatie (Sp. entonación): het zie § 12 en 13
melodisch patroon in de zin

K

klinker (Sp. vocal) a, e, i, o, u
koppelwerkwoord zie werkwoord

L

lidwoord (Sp. artículo)
bepaald ~ (Sp. artículo el sastre; las tijeras

determinado)
onbepaald ~ (Sp. artículo un sastre; unas tijeras

indeterminado)
lijdend voorwerp zie voorwerp
lijdende vorm zie werkwoord → wijzen

Grammatica Spaans 12
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M

medeklinker (Sp. consonante) b, c, d, f, enz.
meewerkend voorwerp zie voorwerp
modaal werkwoord zie werkwoord

N

naamwoord zie bijvoeglijk ~; zelfstandig ~
naamwoordelijk (deel van het) zie gezegde

gezegde
naamwoordelijke constituent: me interesa él/su proyecto; lo

zinsdeel dat als onderwerp of prefiero a él; prefiero el nuevo 
als lijdend voorwerp kan proyecto de su hijo
optreden

nevenschikking (Sp. coordinación): Marta y yo lo sabíamos; ¿te vas o 
combinatie van termen die te quedas?
eenzelfde functie uitoefenen

nominale constituent = naamwoordelijke constituent

O

onbepaald lidwoord zie lidwoord
onbepaald voornaamwoord zie voornaamwoord
onbepaalde wijs (= infinitief, vol zie werkwoord

werkwoord)
onderschikking (Sp. subordinación):quiero que se lo digas; 

een zinsconstructie fungeert als pregúntale si es así; prefiero 
(deel van een) zinsdeel in een decírtelo yo; me gusta el reloj que
andere zin llevas

onderwerp (Sp. sujeto) lo ha hecho Andrés; ¿quién lo ha
hecho?; la persona que lo ha 
hecho; yo sé quién lo ha hecho

onovergankelijk werkwoord zie werkwoord
onpersoonlijke constructie met se

(Sp. construcción pronominal )
~ met congruentie (Sp. se construyen casas

pasiva pronominal)
~ zonder congruentie (Sp. se imita a los vecinos

construcción pronominal 
impersonal)

overgankelijk werkwoord zie werkwoord
overtreffende trap zie trappen van vergelijking

13 Overzicht van gebruikte grammaticale termen
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P

passief zie werkwoord → wijzen →
lijdende vorm

perfecto zie werkwoord → tijden
perífrasis verbal: bijwoordelijke acaban de hacerlo; voy

betekenis omschreven door comprendiéndole
middel van een werkwoord

persoonlijk voornaamwoord zie voornaamwoord
persoonsvorm zie werkwoord
pluscuamperfecto zie werkwoord → tijden
predikaat (Sp. predicado) van een Juan se ha ido a comprar pan

zin: de zin zonder het onderwerp
presente zie werkwoord → tijden
pretérito zie werkwoord → tijden

R

rangtelwoord zie telwoord
reflexief zie werkwoord en voornaamwoord
relatiefzin (= bijvoeglijke bijzin) zie zin
relativum = betrekkelijk voornaamwoord of 

betrekkelijk bijwoord, zie aldaar

S

stam: werkwoord zonder de uitgang hablar, perder, re ír
stellende trap zie trappen van vergelijking
stemhebbend (Sp. sonoro):

uitgesproken met trilling van [a], [b], [d], [e], [l], [m], enz.
de stembanden

stemloos (Sp. sordo): uitgesproken [t], [k], [f], [s], [x], [p], enz.
zonder trilling van de stembanden

sterke vorm (Sp. forma fuerte): encuentro, -as, -a (2x), -an;
vorm waarin de klemtoon op de encuentre, -es, -e, -en
stam ligt

subjuntivo zie werkwoord → wijzen
substantiveren: tot zelfstandig lo primero, lo más importante

naamwoord maken of als 
zodanig laten functioneren

Grammatica Spaans 14
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T

tegenwoordig deelwoord zie werkwoord
telwoord (Sp. numeral)

hoofd~ (Sp. numeral cardinal) uno, tres, cien(to)
rang~ (Sp. numeral ordinal ) primero, tercero, centésimo

trappen van vergelijking 
(Sp. grados de comparación)
stellende trap (Sp. grado positivo) es lista; llega temprano
vergrotende trap (Sp. grado es más lista; llega más temprano

comparativo)
overtreffende trap (Sp. grado es la (chica) más lista; es la 

superlativo) (chica) que llega más temprano
tweeklank (Sp. diptongo): quiero [je], puedo [we], peine 
combinatie van klinker en [ej], pausa [aw]
glijklank

V

vergrotende trap zie trappen van vergelijking
voegwoord (Sp. conjunción)

nevenschikkend ~ y, o, pero, etc.
(Sp. conjunción coordinante)

onderschikkend ~ cuando, aunque, sin que, etc.
(Sp. conjunción subordinante)

voltooid deelwoord zie werkwoord
voornaamwoord (Sp. pronombre)

aanwijzend ~ (Sp. pronombre este mes; esta mesa
demostrativo)

betrekkelijk ~ (Sp. pronombre el pan que comes; el amigo con 
relativo) quien te vi

bezittelijk ~ (Sp. pronombre mi carácter y el tuyo
posesivo)

onbepaald ~ (Sp. pronombre nadie gasta tanto dinero
indefinido)

persoonlijk ~ (Sp. pronombre yo, me, a mí; tú, te, a ti; etc.
personal )

redundant ~ (Sp. pronombre yo se lo diré a Daniel; a mí nadie 
redundante): ~ dat terug- of me hace caso
vooruitwijst naar een zinsdeel 
dat ook in de zin voorkomt

reflexief ~ (Sp. pronombre me lavo; se acarician; lo 
reflexivo): wederkerend of comparten todo entre sí

15 Overzicht van gebruikte grammaticale termen
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wederkerig ~
zwak ~ (Sp. pronombre enclítico siéntate; se lo llevo yo

o proclítico): ~ dat alleen bij een 
werkwoordsvorm voorkomt

voorwerp
lijdend ~ (Sp. complemento bebo vino; lo comprendo; a Paco

directo) no le he visto
meewerkend ~ le entrego los documentos al 

(Sp. complemento indirecto) notario
voorzetsel~ (Sp. complemento depende de ella; soñé contigo

de preposición)
voorzetsel (Sp. preposición) a, de, en, por, delante de, frente 

a, etc.
voorzetselvoorwerp zie voorwerp
vraagwoord (Sp. interrogativo) quién, qué, dónde, cuándo, etc.
vraagzin zie zin

W

wederkerend zie reflexief
wederkerig zie reflexief
werkwoord (Sp. verbo)

aspectueel ~ (Sp. verbo el asunto empieza a/va a
aspectual ) interesarle

hulp~ van de lijdende vorm este puente fue construido por 
(Sp. verbo auxiliar de la los romanos
construcción pasiva)

hulp~ van tijd (Sp. verbo  lo hemos hecho; lo estamos
auxiliar de tiempo) haciendo

koppel~ (Sp. verbo copulativo) tu casa es bonita; está triste
modaal ~ (Sp. verbo modal ) puedes decírselo; tuve que volver
onbepaalde wijs = vol ~ = te lo voy a decir; es imposible 

infinitief (Sp. infinitivo) equivocarse
onovergankelijk ~ (Sp. verbo eso no existe; ya falleció

intransitivo)
overgankelijk ~ (Sp. verbo leen libros; oyen a los vecinos

transitivo)
persoonsvorm van het ~ te veo; te han visto; queremos verte

(Sp. forma personal del verbo)
reflexief (gebruikt) ~ (Sp. verbo se lavan; se van; se equivocan; 

reflexivo) se leen los periódicos
tegenwoordig deelwoord een stervende reus; de reus is

(Sp. participio presente) stervende

Grammatica Spaans 16
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tijden
presente de indicativo lloro, vuelvo
imperfecto de indicativo lloraba, volvía
(pretérito) indefinido lloré, volví
(pretérito) perfecto he llorado, he vuelto
pluscuamperfecto había llorado, había vuelto
futuro de indicativo lloraré, volveré
condicional lloraría, volvería
presente de subjuntivo llore, vuelva
imperfecto de subjuntivo llorara/-ase, volviera/-iese
futuro de subjuntivo llorare, volviere
gerundio llorando, volviendo

voltooid deelwoord he contestado a su carta; la casa
(Sp. participio pasado) ya está vendida

voltooide tijden (Sp. tiempos a José le he/había visto
compuestos): samenstellingen 
van haber met voltooid deelwoord

wijzen
aanvoegende wijs (Sp. ¡vivan los novios!; prefiero que se 

subjuntivo) vaya Ud.
gebiedende wijs (Sp. siéntate; mire Ud.

imperativo)
lijdende vorm = passief el desastre había sido previsto

(Sp. voz pasiva) por los científicos

Z

zelfstandig naamwoord (Sp. el café, la vida
sustantivo/nombre)
eigennaam (Sp. nombre propio) María del Mar, Madrid

zin zie ook bijzin
complements~ = onderwerps- of voorwerpszin 

(zie hieronder)
gekloofde ~ (Sp. oración tú fuiste el que/quien me lo 

hendida/escindida) aconsejó; a lo que se refería era a 
lo siguiente

gerundio-constructie (Sp. lo hizo pensando que era su 
oración subordinada con deber; estando tú aquí, no nos 
gerundio) puede ocurrir nada

hoofd~ (Sp. oración principal): te digo que es así
de zin waar een bijzin deel van 
uitmaakt

17 Overzicht van gebruikte grammaticale termen
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infinitiefconstructie me interesa preguntárselo
(Sp. oración subordinada con personalmente; ir en bicicleta es 
verbo en infinitivo) más divertido

onderwerps~ (Sp. oración me interesa cómo lo hacéis; el 
subordinada sustantiva en que tú lo pidas puede ser 
función de sujeto) decisivo

uitroepende ~ (Sp. oración 
exclamativa): 
zelfstandige uitroepende ~ ¡qué tiempo más malo!
(Sp. oración exclamativa 
independiente)

afhankelijke uitroepende ~ no sabes cuánto te quiero
(Sp. oración exclamativa 
dependiente)

voorwerps~ (Sp. oración sabemos que te llamas Enrique; 
subordinada sustantiva en sabemos cómo te llamas; 
función de complemento) hablaban de si ibas a irte

vraag~ (Sp. oración interrogativa)
zelfstandige of onafhankelijke ¿te vas?
vraag~ (Sp. independiente)

afhankelijke of indirecte vraag~ te preguntaba si te ibas; mi mujer 
(Sp. dependiente/indirecta) sabe cuándo vuelvo

zwak voornaamwoord zie voornaamwoord

Grammatica Spaans 18
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