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Het belang en het gemak van  

het Spaanse werkwoord 
 

Door: Victor Sánchez 

 

 
Vaak starten Nederlanders heel enthousiast aan een cursus Spaans. Mijn ervaring 

heeft geleerd dat men vroeg of laat tegen de grammatica aanloopt, met name bij de 

vervoeging van de werkwoorden. Het werkwoord neemt (ook) in de Spaanse spraak 

een vitale plaats in. Hoe je het wendt of keert: zonder een goede basiskennis van de 

Spaanse werkwoorden en de vervoegingen, stranden de meeste studenten. 

 In het volgende overzicht tracht ik een stukje hulp te bieden bij het ‘zich eigen 

maken van het Spaanse werkoord’. 

 

De persoonlijke voornaamwoorden: 
 

Het persoonlijk voornaamwoord wordt in het Spaans niet vaak als onderwerp 
gebruikt omdat de uitgang van een werkwoord al aangeeft om welk onderwerp het 
gaat . De voornaamwoorden worden wel gebruikt op plaatsen waar het onderwerp 
de nadruk heeft. 
 
Ik kom uit Madrid. En jij? Yo soy de Madrid. ¿Y tú? 

 
Enkelvoud: 

 ik yo 
 jij tú 
 hij él 
 zij ella 
 u usted 

 

Meervoud: 

 wij (mannelijk)  nosotros 
 wij (vrouwelijk)  nosotras 
 jullie (mannelijk)  vosotros 
 jullie (vrouwelijk) vosotras 
 zij (mannelijk)  ellos 
 zij (vrouwelijk)  ellas 
 u   ustedes 
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Een klein werkwoord met veel mogelijkheden: HAY    =    Er is  -  er zijn 
 
‘Hay’ in combinatie met een zelfstandig naamwoord levert korte krachtige en 
eenvoudige zinnen op. Bijvoorbeeld met ‘comidas’(maaltijden), ‘agua’(water), 
‘habitaciones’(kamers) ‘tiempo’(tijd). 
Omdat in de vragende zin de volgorde ook niet verandert, komt ‘Hay’ mooi van pas in 
deze zinnen. 
 
Dus concreet: ‘hay comidas’, of ¿Hay comidas? 
Probeer zelf maar eens verder met de voorbeelden en eigen woorden! 
 
Later kun je met extra woorden complexere zinnen maken en uitdrukkingen uitproberen, 
bijvoorbeeld: 
 
¿Hay un restaurante por aquí?  Is hier ergens en restaurant? 
¡Hay que joderse!  Wat klote! 

 
 

 
 
 

De onregelmatige werkwoorden 
 

De meeste werkwoorden zijn gelukkig regelmatig. Echter, een aantal belangrijke werkwoorden 
zijn  ONREGELMATIG. 

- De 2 belangrijkste/meest gebruikte zijn ESTAR en SER en betekenen 'zijn'.  

-  

Estar 

 yo   estoy 
 tú   estás 
 él, ella, usted  está 
 nosotros   estamos 
 vosotros   estáis 
 ellos, ustedes  están 

 

‘Estar’ wordt in drie gevallen gebruikt: 
 

-Als u de plaats waar iets of iemand zich bevindt wilt aanduiden.  
Ik ben thuis is daarom: estoy en casa. 
-Als u een niet blijvende toestand wilt aanduiden. We zijn moe is daarom: 
estamos cansados. 
-Als u een subjectief oordeel over iets of iemand wilt geven. Als u wilt zeggen dat 
de koffie lekker is dan zegt u daarom: ¡Qué bueno está el café! 
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Ser 
 

 yo   soy 
 tú   eres 
 él, ella, usted  es 
 nosotros   somos 
 vosotros   sois 
 ellos of ustedes  son 

 
Ser wordt in de volgende gevallen gebruikt: 
 

-Als er sprake is van een definitie. Zo betekent: La ginebra es una bebida 
alcohólica, dat jenever een alcoholhoudende drank is. 
-Als u een plaats of een tijd van een gebeurtenis wilt aangeven. Zo betekent: La 
fiesta es el domingo, dat het feest op zondag is. 
-Als u wilt aangeven welk beroep, nationaliteit of identiteit iemand heeft. 
Bijvoorbeeld: Somos profesoras, betekent: wij zijn leraressen. 
-Als u wilt aangeven waar iemand vandaan komt of met wie hij of zij verwant is. 
Soy de Amsterdam betekent dus ik kom uit Amsterdam. 
-Als u een wezenlijke eigenschap van iemand wilt aangeven. Jij bent blond wordt 
daarom vertaald met: eres rubio. 

 

 

 

 
Tener (hebben) 
 

 ik heb    yo tengo 
 jij hebt    tú tienes  
 hij, zij, u heeft   él, ella, usted tiene 
 wij hebben   nosotros tenemos  
 jullie hebben   vosotros tenéis  
 zij hebben, u (mv) heeft ellos, ustedes tienen    

 
 
 
 

TENER QUE - moeten 
 

 Ik moet    tengo que.... 
 Jij moet     tienes que 
 Hij, zij, u moet   tiene que  
 Wij moeten   tenemos que 
 Jullie moeten   teneis que 
 Zij moeten, u (mv) moet tienen que 
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TENER QUE + hele werkwoord ..... 

 
‘Tener que’ in combinatie met een onvervoegd werkwoord levert korte krachtige en 
‘dwingende’ zinnen op. Omdat in de vragende zin de volgorde ook niet verandert, is 
‘Tener que’ heel handig om snel duidelijkheid te vragen in bepaalde situaties. 
 
Bijvoorbeeld: Tengo que comer en casa. 
Dus concreet: Plaats achter ‘tener que’ een ander, onvervoegd werkwoord,  
bijvoorbeeld: ‘estar’ ‘ser’, ‘tener’ of comer (eten). 
Later kun je met extra woorden complexere zinnen maken en uitdrukkingen uitproberen, 
bijvoorbeeld: Hoy tengo que comer en casa de Juan. 
 
 
 

HAY QUE - men moet 

Bijvoorbeeld:   

 Hay que hablar Español 
 Hay que estar aqui 
 Hay que ser bueno 
 Hay que tener dinero 
 Hay que ir de a la policia 

 

 

IR – gaan (Toevoegen: a) 

 Ik ga   voy 
 Jij gaat            vas 
 Hij, zij, u gaat  va 
 Wij gaan   Vamos   
 Jullie gaan  vais 
 Zij gaan, u (mv) gaat van 

 

 
De regelmatige werkwoorden  

De Spaanse werkwoorden kunnen op -AR, -ER of -IR eindigen. De uitgang van het 
werkwoord bepaalt de vervoeging. Om een regelmatig werkwoord te vervoegen, gaat je 
uit van de stam (die u verkrijgt door -AR, ER of -IR van het werkwoord te halen). 

 

Werkwoorden op -AR 

 ik praat   hablo 
 jij praat   hablas  
 hij, zij, u praat  habla  
 wij praten   hablamos 
 jullie praten  habláis 
 zij praten, u praat hablan 
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Werkwoorden op -ER 

 ik eet   como 
 jij eet   comes 
 hij, zij, u eet  come 
 wij eten   comemos 
 jullie eten   coméis 
 zij eten, u eet  comen 

 
 

Werkwoorden op -IR 

 ik woon   vivo 
 jij woont   vives 
 hij, zij, u woont  vive 
 wij wonen  vivimos 
 jullie wonen  vivís 
 zij wonen, u woont viven 

 

 
 

Enkele werkwoorden hebben een onregelmatige vervoeging 
 
 
 

Poder (kunnen) 

 ik kan   puedo 
 jij kunt   puedes 
 hij, zij kan, u kunt puede 
 wij kunnen  podemos 
 jullie kunnen  podéis  
 zij kunnen, U kunt pueden 

 
 
 

Querer (willen) 

 ik wil   yo quiero 
 jij wilt   tú quieres 
 hij, zij wil, u wilt  él, ella, usted quiere 
 wij willen   nosotros queremos 
 jullie willen  vosotros queréis 
 zij willen, u wilt  ellos of ustedes quieren 
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Hacer (doen of maken) 

 ik doe   hago 
 jij doet    haces 
 hij, zij, u doet  hace 
 wij doen   hacemos 
 jullie doen  hacéis 
 zij doen, u doet  hacen 

 
 
 
 

Voorbelden van veel gebruikte regelmatig werkwoorden eindigend op A 

 
                   abandonar - Verlaten, achter laten  

abordar - Instappen (bus, vliegtuig), benaderen (persoon)  
abrazar - omhelzen  
abrir - openen  
acabar - eindigen  
aceptar - accepteren, goedstemmen  
acompañar – begeleiden, vergezellen 
aconsejar - adviseren  
acordarse - herinneren  
acostar - in bed stoppen  
acostarse - naar bed gaan  
afeitarse - iemand scheren  
agradar - behagen, bevallen  
alquilar  - huren 
amar  - liefhebben, houden van 
andar  - lopen 
aprender  - leren 
ayudar -helpen 

 
                     

 
 
 


