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Het alfabet

Het Spaanse alfabet is ongeveer hetzelfde als het Nederlandse alfabet, maar het bevat 
drie extra letters:

• de ch die na de ‘c’ komt,
• de ll die na de ‘l’ komt,
• de ñ die na de ‘n’ komt.
(voor de uitspraak van die letters: zie verder)

Enkel de volgende medeklinkers kunnen worden verdubbeld: c, n en r (la construcción, 
el perro, innecesario). Andere dubbele medeklinkers bestaan niet in het Spaans. 

De uitspraak

Het Spaans wordt uitgesproken zoals het wordt geschreven. 
Elke letter heeft een klank en alle letters worden uitgesproken.
Uitzonderingen: de h, en de u in combinaties als gue, gui, que, qui.
De h (van humo) wordt niet uitgesproken.
De gue (van guerra) wordt uitgesproken zoals in het Franse woord ‘guerre’.
De gui (van guisantes) wordt uitgesproken zoals in de Franse naam ‘Guy’.
De que (van queso) wordt kort uitgesproken zoals in ‘kermis’. 
De qui (van banquito) wordt kort uitgesproken zoals in ‘kip’.

De klinkers

De a (van cabeza) wordt uitgesproken zoals in ‘bank’.
De e (van elefante) wordt uitgesproken zoals in ‘pet’.
De i (van primo) wordt uitgesproken zoals in ‘vis’.
De o (van boca) wordt uitgesproken zoals in ‘pot’.
De u (van número) wordt uitgesproken zoals in ‘boek’.

Uitspraak / Pronunciación
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De medeklinkers

De ‘ll’, de ‘ch’ en de ‘ñ’ zijn speciale gevallen.
De ll (van silla) wordt uitgesproken zoals in ‘bataljon’.
De ch (van chimenea) wordt uitgesproken zoals in ‘hatsjie’.
De ñ (van niño) wordt uitgesproken zoals in ‘banjo’.
De y (van yegua, Uruguay) wordt uitgesproken zoals in ‘yoga’ als ze aan het begin van een 
woord staat of zoals in ‘Pyreneeën’ als ze op een andere plek staat.

De c voor ‘e’ en ‘i’ (van cero, cisterna) wordt uitgesproken zoals in ‘sport’, 
maar ietwat lispelend. 
De d wordt zachtjes uitgesproken als ze tussen twee klinkers staat (mercado), 
of helemaal niet als ze aan het einde van een woord staat (césped).
De g voor ‘e’ en ‘i’ (gimnasia, gemelos) wordt uitgesproken als de Belgische ‘ch’, 
zoals in ‘wachten’.
De j (van jamón) wordt uitgesproken zoals de g voor ‘e’ en ‘i’.
De r (van rueda, perro) is een rollende, dubbele r. Er bestaat ook een zachte r (van cara).
De s (van casa) wordt altijd als een dubbele s uitgesproken, zoals in ‘missen’.
De v (van vaso, avión) wordt als een lichte b uitgesproken. 
De b-klank is iets harder als de v aan het begin van een woord staat. 
De x (van taxi) wordt uitgesproken zoals in het Nederlands, maar als ze 
op de tweede plaats staat (zoals in exportar), wordt ze uitgesproken als 
een s zoals in ‘kosten’.

De klemtoon

In een Spaans woord ligt de klemtoon op:
• die lettergreep waarin de klinker een accent heeft (á, é, í, ó, ú), 
bijvoorbeeld pájaro, miércoles, jardín, jamón, discúlpame
• de voorlaatste lettergreep als het woord eindigt op een klinker of op n of s, 
bijvoorbeeld cuchara, conducen, martes
• de laatste lettergreep in alle andere gevallen, bijvoorbeeld tenedor, parasol.
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De familie

6

de oma
la abuela

de opa
el abuelo

de broer
el hermano

de mama
la madre

ik 
yo

de neef
el primo

de zus
la hermana

de oom
el tío

de papa
el padre

de mensen
la gente

de ouders
los padres

de jongen
el chico

de zoon
el hijo

de man
el hombre
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La familia

7

de oma
la abuela

de opa
el abuelo

de baby
el bebé

de tante
la tía

de nicht
la prima

ik 
yo

de neef
el primo

de oom
el tío

de papa
el padre

het meisje
la chica

de dochter
la hija

de vrouw
la mujer

de tweeling
los gemelos

het kind
el niño/la niña

17215_Woordenboek_taalwissel.indd   7 24/01/18   11:08



Het huis

8

het huisnummer
el número

de vensterbank
el plinto de la ventana

de keuken
la cocina

de slaapkamer
el dormitorio

de zolder
el desván

de hal
la entrada

de woonkamer 
el salón

de kelder
el sótano

de verwarmingsketel
la caldera

de badkamer
el cuarto de baño

het dak
el techo

de dakpannen
las tejas

de wc
el inodoro
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La casa

9

het raam
la ventana

het huisnummer
el número

de deurbel
el timbre

de bloembak
la jardinera

de drempel
el umbral

de vensterbank
el plinto de la ventana

de garagedeur
la puerta del garaje

het pad
el sendero/el camino

de regenpijp
la tubería  

de desagüe

de schoorsteen
la chimenea

het rolluik
la persiana

de voordeur
la puerta de entrada

de brievenbus
el buzón

de auto
el coche

de fiets
la bicicleta

de ladder
la escalera de mano

de dakgoot
el canalón
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