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PortaVoces vloeit voort uit de grondige herwerking en actualisering van de boeken 
Vocabulario básico del español: listas temáticas (K. Buyse & N. Delbecque, 
Wolters 1993) en PortaVoces (K. Buyse, N. Delbecque & D. Speelman, Wolters-
Plantyn 2005 & 2009). Het is een thematische woordenschat van de Spaanse taal 
die op een overzichtelijke manier frequent gebruikte woorden en zegswijzen 
weergeeft. De woordenschatlijsten zijn opgebouwd volgens thema en moeilijk-
heidsgraad.

Naast het boek omvat PortaVoces ook een uitgebreide online oefenmodule. Deze 
Edumatic-module bevat meer dan 15.000 oefeningen met automatische feedback. 
Zonder afbreuk te doen aan de wetenschappelijke onderbouw en uitgebreidheid 
hebben de auteurs een schat aan woorden en woordcombinaties in een uiterst 
heldere en eenvoudige thematische structuur gegoten, waardoor PortaVoces het 
ideale instrument vormt voor Nederlandstaligen die Spaans willen leren onder 
begeleiding of op zelfstandige basis.
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“Porta-” + “voces” = ¡¿PortaVoces!?

Het Spaans telt op heden ongeveer 400 miljoen native speakers in meer dan 21 ver-
schillende landen en heeft gedurende het 2e millennium een rijke en uitgebreide woor-
denschat ontwikkeld. Het is tevens één van de meest bestudeerde talen in de wereld. 
Dit verklaart de aanhoudende onderzoeksinteresses voor de Spaanse woordenschat en 
de assimilatie ervan. In het kader van het project ElektraVoc-I hebben we ons op deze 
onderzoeken en ervaringen gebaseerd om van PortaVoces een leeromgeving te maken 
die de gebruiker de gelegenheid biedt op een autonome en semi-begeleide manier de 
algemene Spaanse woordenschat in te studeren. Hierbij gelden volgende principes:
– Al doende leert men (met behulp van oefeningen).
– De woordenschat is ingebed in syntagmatische contexten (authentieke contexten, re-

gisters, uitdrukkingen, ...) en paradigmatische netwerken (thematische classifi catie, 
afl eidingen, samenstellingen).

– De woordenschatverwerving wordt geïntegreerd in de algemene studie van de taal 
(de taal begrijpen en ze gebruiken; de uitspraak, schrijfwijze, morfologie en syntaxis 
verzorgen; rekening houden met de lexicale en semantische combinatiemogelijkhe-
den, de frequenties, de registers, etc.).

– Er gaat speciale aandacht naar de dynamische vorm van onze leerinstrumenten (mo-
gelijkheid tot actualiseren en modulaire opbouw), naar de cognitieve en metacog-
nitieve processen van het leerproces (planning, inductie, controle en (zelf)evaluatie 
door de student/gebruiker) en – tijdens de contacturen – naar de communicatieve 
dimensie; op deze manier willen we de link leggen met het reële taalgebruik – en met 
de Cultuur – op een zo direct en aangenaam mogelijke manier.

Deze principes stemmen eveneens overeen met de fi losofi e van de Europese Raad be-
treffende de studie van talen, die vervat is in Un nivel umbral (1979), El marco común 
europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (2001) en 
El Plan Curricular del Instituto Cervantes (2007).

“porta”: boek(en) en online module

PortaVoces bestaat uit verschillende “dragers”:
– een papieren versie: een statisch medium dat, door plaatsbeperkingen, alleen de the-

matische woordenschatlijsten bevat, zij het gepresenteerd op een concrete en over-
zichtelijke manier;

– een online oefenmodule: een dynamisch medium dat, dankzij zijn mogelijkheden 
op het vlak van gegevensverwerking en interactie, toelaat de woordenschatlijsten op 
een niet lineaire manier te doorlopen en de woordenschat in te oefenen.

De elektronische versie dient geenszins ter vervanging van de gedrukte publicatie maar 
moet eerder gezien worden als een uitbreiding en ondersteuning bij het boek. Het vol-
staat immers niet om lijsten in te studeren, hoe goed ze ook het reële taalgebruik pro-
beren te benaderen. De online module stelt de gebruiker in staat om de woordenschat 
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in reële contexten te ontdekken (receptieve vaardigheid) en in te oefenen (productieve 
vaardigheid).

“voces”: lexicale eenheden met hun thema’s, families, contexten en oefeningen

De “voces” of woorden die we in de woordenschatlijst opnemen zijn lexicale eenheden 
(niet alleen woorden, maar ook zegswijzen, uitdrukkingen, taaldaden) die volgens onze 
peilingen in krantenartikels, handboeken Spaans en essays, het meest gebruikt worden 
in hedendaags Spaans. Een woord kennen is meer dan alleen de betekenis ervan kennen. 
In feite is het beter over een lexicale eenheid te spreken dan over een geïsoleerd woord, 
want woorden als ootje (iemand in het ootje nemen) worden niet afzonderlijk gebruikt, 
maar alleen in bepaalde geijkte uitdrukkingen. Ook wanneer we verder in deze inleiding 
de term woord gebruiken bedoelen we lexicale eenheid. PortaVoces is dan ook geen 
klassieke woordenlijst, maar een (gecontextualiseerde) woordenschatlijst.

Om het communicatieve doel nog beter te dienen, hebben we de woorden geordend 
in thema’s, in (woord)families en volgens niveau (moeilijkheidsgraad); en we hebben 
contexten, voorbeelden, oefeningen en alfabetische indexen toegevoegd. Geïnspireerd 
door de Nivel Umbral van de Raad van Europa, en in tegenstelling tot de gewoonlijke 
aparte behandeling ervan, verzamelen we hier in één werk de concrete termen, abstracte 
begrippen en communicatieve formules.

“PortaVoces”: spreekbuis worden van je eigen ideeën

De combinatie boek en online module biedt – naast een meer fl exibele leermethode – 
de gebruiker ook de mogelijkheid om “spreekbuis” (“portavoz”) te worden van zijn 
eigen plannen en ideeën, om zijn gedachten te verwoorden in het Spaans en zo deel 
te nemen aan de sociale communicatie in deze taal. Dankzij de fl exibele en modulaire 
opbouw van de woordenschatlijsten kan hij zich aanpassen aan de meest gevarieerde 
leeromgevingen en leerritmes: het zelfstandige leren, de semi-begeleide studie van de 
woordenschat in verschillende opleidingen van het hoger onderwijs, de cursussen in het 
volwassenenonderwijs, etc.

1. Leermethodes
Dit boek is een leerinstrument. De bedoeling is, uiteraard, dat het instuderen van de 
woordenschat niet enkel tot een passieve kennis leidt, maar dat je deze woorden en 
uitdrukkingen zelf ook actief gaat gebruiken. Er bestaan al   lerlei tactieken en oefeningen 
om de assimilatie te vergemakkelijken.

Woordenschat is lange tijd een van de sleutelcomponenten geweest van de vreemde-
talendidactiek, vooral in de grammaticavertalingaanpak, maar meer nog in de directe 
methode of natuurlijke aanpak. Hele woordenlijsten moesten daarbij worden van bui-
ten geleerd, ook van bloemen en planten, vissen, etc. die men zelfs in de moedertaal 
niet kende. Met frequentie werd geen rekening gehouden, maar met het Basic English 
(British American Scientifi c English) en de Français Fondamental I (1959) en II (1974) 
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intrede als woordenschatselectiecriteria.

In de audio-orale en de audiovisuele methodes raakte de woordenschat op de achter-
grond, maar met de communicatieve aanpak kwam hij eindelijk opnieuw op het voor-
plan. Zowel in het Drempelnivau (Niveau-seuil, Thresholdlevel, Nivel umbral) van de 
jaren zeventig als in het Europees referentiekader voor de talen (ERK) van de jaren 
negentig kwamen algemene (bv. kwantifi cering) en specifi eke noties en semantische 
velden (werk, ontspanning etc.) expliciet aan bod.

Sindsdien is het woordenschatonderwijs verder gerehabiliteerd, wat blijkt uit heel wat 
publicaties. Getuige daarvan volgend citaat:

« The centrality of lexis means that the teaching of traditional grammar structures 
should play a less important role than in the past. Recognizing that every word has its 
own grammar, however, means that any approach, based on the central role of lexis is in 
many ways more grammatical than any traditional grammar syllabus. » (Lewis 2000: 8)

De gespecialiseerde literatuur legt vooral de nadruk op de volgende te vermijden val-
strikken en hindernissen1:
– onvoldoende herhaling
– onoordeelkundige herhaling
– gebrek aan oefening buiten het leslokaal
– gebrek aan context bij de woordenschatstudie
– achteruitstelling in plaats van integratie van de grammatica
– te groot aanbod van nieuwe woordenschat per les
– te weinig aanwijzingen voor doeltreffende instudering

Men mag ook niet vergeten dat vele typische fouten verklaard kunnen worden door 
interferenties met andere talen. Dit uit zich o.a. in:
– de uitspraak en de schrijfwijze: guerra, farmacia
– de morfologie (lidwoord, mannelijke/vrouwelijke vorm, werkwoordsuitgangen, ...): 

Sp. el programa, el/la belga, tengo (*teno)2

– de participantenstructuur (vast voorzetsel, transitiviteit, ...): Fr. se souvenir de X = 
Sp. recordar algo /acordarse de algo (*recordarse de algo)

– de collocaties (typische combinaties): Sp. sacar fotos = Nl. fotos nemen (*trekken)
– de keuze van register, domein, ...: Sp. el sujeto = pejoratief (in zijn niet-taalkundige 

betekenis)

Sommige taalfenomenen stellen speciale problemen:
– vormverwantschap (verwante woorden met een lichtjes verschillende schrijfwijze): 

Fr. un million – Sp. un millón
– valse vrienden (verwante woorden die qua schrijfwijze op elkaar lijken, maar niet 

noodzakelijk ook qua betekenis overeenkomen): Fr. la carte vs Sp. la carta

1. Zie, o.a., Cervero & Pichardo Castro (2000: 10-12), Bogaards & Laufer (2005), Buyse (2008) en Nation 
(2013).

2. ‘*’ (asterisk) betekent in de taalkunde ‘fout’. In dit concrete geval geeft de asterisk dus aan dat teno niet 
de correcte vorm is, maar wel tengo.
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– paronymie (paroniemen zijn woorden zonder betekenisverwantschap maar met een 
grote gelijkenis qua schrijfwijze): Sp. cuartel /cartel

– polysemie of meerduidigheid (meerdere betekenissen voor eenzelfde woord) vergt 
aangepaste alternatieve vertalingen: Sp. dirección = Nl. directie/adres/richting

Vanuit onze eigen ervaring en de aanbevelingen die we terugvinden in de gespeciali-
seerde literatuur, raden we aan de woordenschat(studie) volgens de onderstaande richt-
lijnen aan te pakken.

1.1. Thematische organisatie

In tegenstelling tot een alfabetische of enige andere willekeurige ordening, nodigt een 
thematische opbouw uit tot zinvol memoriseren. De rubrieken vormen de macrocontext 
van de woorden: elk Spaans trefwoord dient gezien te worden in zijn sam  enhang met de 
overige woorden  van dezelfde rubriek. Deze associaties vergemakkelijken de stap naar 
actief gebruik.

Al is de kennis van abstracte en relationele termen een noodzakelijke voorwaarde voor 
zinvol en creatief taalgebruik, toch is de opname ervan in een tweetalig lexicon zeld-
zaam, om niet te zeggen uitzonderlijk. Hetzelfde geldt voor de zogenaamde “communi-
catieve functies” (hoe je moet groeten in het Spaans, hoe je dankbaarheid uitdrukt, etc.). 
In de woordenschatlijst hebben we gekozen voor een thematische classifi catie die naast 
concrete termen, ook abstracte en relationele noties en communicatieve functies omvat. 
We raden de gebruiker tevens aan zelf classifi caties en thematische netwerken te blijven 
maken, bijvoorbeeld d.m.v. persoonlijke lijsten of “woordenboeken”, gebaseerd op de 
eigen leerstijlen en met of zonder hulp van digitale leermiddelen.3 Er is immers ook het 
mentale lexicon van de leerder, dat op een andere manier, volgens totaal verschillende 
criteria gerangschikt kan worden. Wat men in het Engels soms een “lexical notebook” 
en in het Frans een “carnet de vocabulaire” of “autodictionnaire personnalisé” noemt is 
een instrument dat niet alleen de persoonlijke integratie, maar ook het memoriseren van 
de woordenschat vergemakkelijkt. Dit persoonlijk woordenboek is een spiegel van het 
mentale lexicon van de leerder die persoonlijk beslist wat hij noteert en hoe in functie 
van zijn noden, zijn moeilijkheden, zijn leerstijl.

1.2. Selectieve vooruitgang

Het aantal te kennen woorden is altijd een onderwerp van grote discussie geweest en zal 
het waarschijnlijk ook altijd blijven, wegens het groot aantal factoren dat hierop inspeelt 
en de onenigheid over de meetmethodologie. Niemand stelt echter de  noodzaak van 
woordselectie en een gefaseerde werkmethode in vraag.

3. Eén van de beschikbare technieken is die van de mind maps, een cognitieve techniek om betekenisvol 
te leren d.m.v. hiërarchische schema’s van met elkaar verbonden cirkels die thematisch verwante 
lexicale eenheden bevatten. Hiervoor vind je op het internet allerlei instrumenten die je al dan niet kunt 
downloaden. Andere toepassingen op internet laten je toe om je eigen woordenlijsten aan te maken. Zoek 
bijvoorbeeld naar “mijn woordenlijsten” op het internet en je vindt er allerlei handige instrumenten.
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dat elk niveau moet omvatten. Sommige specialisten beweren dat voor het Spaans4 de 
kennis van 800 tot 1000 woorden voldoende zou zijn om 80% van een standaardtekst te 
begrijpen; om tot 95% tekstbegrip te komen, moet je je woordenschatkennis uitbreiden 
tot zo’n 4000 woorden.

Er bestaat evenmin eensgezindheid over de noodzaak aan een onderscheid tussen pro-
ductieve en receptieve woordenschat noch over de manier waarop dit onderscheid ge-
maakt zou moeten worden.

Vandaar dat deze woordenschatlijst op een dergelijke manier is opgesteld dat er – in het 
kader van begeleide zelfstudie – een grote keuze is aan thema’s, niveaus en oefenmo-
gelijkheden.

1.3. Multidimensionaliteit

Het leerproces omvat verschillende dimensies. Vandaar dat er ook meerdere doelstellin-
gen zijn, met name:
1. de verschillende varianten inzake uitspraak en schrijfwijze van een woord weten te 

gebruiken, de verschillende betekenissen kennen en ze op   een productieve manier 
gebruiken in overeenstemming met de context;

2. besef hebben van de verschillende gebruiksmogelijkheden afhankelijk van het regis-
ter;

3. de verschillende syntactische en morfologische eigenschappen van een woord ken-
nen;

4. de lexicale en semantische combinatiemogelijkheden beheersen;
5. onderscheid kunnen maken tussen veel voorkomende, centrale betekenissen, en 

marginale of perifere;
6. oog hebben voor bepaalde associaties qua betekenis en idiomatische patronen, even-

als voor de culturele dimensie.

Zowel qua inhoud als qua vorm, probeert PortaVoces een zo adequaat mogelijke onder-
steuning en begeleiding te bieden bij het nastreven van deze doelstellingen.

Idiomatische, orthografi sche, syntactische en grammaticale informatie

Met het oog op de hierboven aangegeven doelstellingen staat PortaVoces een multidi-
mensionele leermethode voor: de woordenschatlijst bestaat niet uit losstaande woorden, 
maar uit woordingangen die verschillende gebruiksmodaliteiten verenigen:
– schrijfwijze (la ciencia vs la science)
– lidwoord (el sistema)
– geslacht (el agua fría (f))
– mannelijke/vrouwelijke vorm (el/la joven)
– vast voorzetsel (pensar en X vs penser à qqn.)
– vervoeging (pensar (ie): pienso *penso)
– wijs van de ondergeschikte zin (es posible que + subj.)

4. Nation (2013: 33).
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Daarnaast is er aandacht voor de verschillende betekenisvolle dimensies van het woord:
– verschillende betekenissen (piso: 1. verdieping; 2. appartement)
– collocaties, zegswijzen, uitdrukkingen (agua fría, agua caliente)
– woordfamilies (joven /la juventud)
– verwante woorden en hyperoniemen (el individuo /el sujeto)
– synoniemen (periódico /diario)
– antoniemen (sucio /limpio)
– registers en domeinen (populair, familiair, literair, juridisch, ...)

« Wortschatzlernen ist Kollokationslernen », schrijft F.J. Hausmann (1984) terecht. Le-
wis heeft aan het fenomeen zelfs meerdere boeken gewijd waarin hij het beheersen 
van de collocationele competentie als het sluitstuk van het leren van een vreemde taal 
beschouwt. Ondertussen zijn de meeste onderzoekers en lesgevers het erover eens dat 
collocaties vanaf het begin van het leerproces moeten worden geïntroduceerd.

Het formaat is op zich al informatief en bevorderlijk voor het visueel geheugen:
– beschouw het lidwoord en het zelfstandig naamwoord als één geheel; tenzij anders 

aangegeven, ken je meteen het geslacht;
– is er van het bijvoeglijk naamwoord maar één vorm opgegeven, dan leid je daaruit af 

dat de vrouwelijke vorm identiek is aan de mannelijke;
– de onregelmatigheid of grafi sche aanpassing van een werkwoord herken je aan de 

informatie tussen haakjes (b.v. conocer (zc)); de codes, die overeenkomen met de 
paradigmatische variaties die je in de grammatica’s vindt, zijn uiterst transparant en 
makkelijk te onthouden).

Ten laatste dient vermeld te worden dat een goede kennis van de woordvormingsregels 
(samenstelling, afl eiding, ...) het assimileren van nieuwe woorden vergemakkelijkt en 
de eigen taalproductie stimuleert.

Associaties, kapstok-woorden en andere mnemotechnische middeltjes

Uit de studies van de leerpsychologie5 valt af te leiden dat
– woordenschat zowel op een bewuste en intentionele (door herhaling), als onbewuste 

manier (via lectuur, gehoor, etc.) wordt verworven;
– zowel de rechterhersenhelft (synthese, associatie, creativiteit, zicht, gehoor, ...) als 

de linkerhersenhelft (analyse, redelijkheid, deductie, spraak) betrokken worden in 
het leerproces: de linkerhelft o.i.v. verbale impulsen en de rechterhelft op een alom-
vattende en integrerende manier via de zintuigen.

Derhalve loont het de moeite gebruik te maken van de volgende technieken6:
– diverse contexten uitwerken: defi nities formuleren, beschrijvingen geven, voorbeel-

den zoeken; of nog: parafraseren, samenvatten, kleine verhaaltjes/comics/anekdotes 
uitschrijven, ...

– raden, induceren, deduceren, uitvinden, proberen, hulp vragen, woordenboeken 
raadplegen, ...

5. Zie, o.a., Aitchinson (1987), Kielhöfer (1994), Lewis (1997), Schmitt (1990), Cervero & Pichardo Castro 
(2000), Arnold (2000), Puchta et alii (2012), Mora (2013), López García (2014) en Xia (2014).

6. Wij danken collega Pol Grymonprez voor zijn suggesties.
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symbolen toevoegen, pictogrammen, ...
– “compatibele woordparen” samenhouden: het is veel makkelijker en effi ciënter 

woorden in combinatie te onthouden dan afzonderlijk, zeker wanneer de vorming 
van dergelijke “woordparen” gepaard gaat met een persoonlijke keuze van de ge-
bruiker. B.v. Bruselas /Gante, español /inglés, fútbol /tenis, mujer /hombre, coche /
moto.

– “kapstok-woorden” kiezen: je kan, vooral voor moeilijk te onthouden woorden, 
‘kapstok’-woorden zoeken en met beide termen een zin bouwen. B.v. No hay ni un 
solo cartel en el cuartel. /No se aconseja limpiar jamón ibérico con jabón francés.

– “verstoppertje”: “¿En qué lugar o sitio de la casa colocarías cada una de las sigui-
entes palabras?” Om te variëren kan je zinnen of combinaties vormen die aangeven 
wat je waar zou stoppen, bijvoorbeeld: Pongo el lápiz en el estuche, of waar het niet 
thuishoort, bijvoorbeeld: ¡No dejes tus calzoncillos en el sofá!

– “het vergiftigde geschenk”: de vraag “¿A quién piensas regalar la siguiente pala-
bra?” kan het memoriseringsproces ondersteunen via woordspelingen. Voor het 
minder frequente werkwoord “yacer” kan aan Yasser Arafat” gedacht worden. Wie 
“carrera” minder makkelijk onthoudt, kan een steuntje vinden in de associatie met 
José Carreras.

– “jij bent het voorbeeld”: het is zeer effi ciënt zinnen te vormen die rechtstreeks be-
trekking hebben op je privé-leven of op bijzondere ervaringen. B.v. Algunos estudi-
antes vendrán a pedirme limosna en junio.

– je vindt eveneens inspiratie in een hele reeks traditionele spelletjes zoals domino, 
bingo, kruiswoordraadsels, “smurfen” en woordkettingen.7

Wat ook kan helpen – maar dit is afhankelijk van ieders visueel geheugen – is het toevoe-
gen van visuele ondersteuning (afbeeldingen, tekeningen, grafi eken, associogrammen, ..  .).

Elke student moet de leermethode vinden die hem/haar het best past, maar een docent 
kan daarbij helpen. Daartoe is het nuttig de studenten regelmatig met de verschillende 
mogelijkheden te confronteren. Maar alvorens dit te doen, is het niet slecht dat ieder 
eens voor zichzelf uitmaakt wat de sterke punten zijn van zijn eigen “leerstijl en leer-
methodes” , om vervolgens de leermethode hieraan aan te passen: een leerstijl of – me-
thode kan cognitief-abstract zijn, communicatief-coöperatief, of eerder visueel, auditief, 
kinesthetisch, multisensorieel, praktijkgericht, etc (zie o.a. Puchta et alii 2012). Sinds de 
studies van o.a. Vermunt weten we dat de materialen en het onderwijs zelf best zoveel 
mogelijk stimuli bevatten om een zo groot mogelijke waaier aan leerstrategieën en – 
stijlen te prikkelen en activeren. Buyse & Torfs (1999) vermelden 17 strategieën met 
een eerder positief effect, zoals goede planning, zelfevaluatie, het gebruik van beelden 
en klanken.

7. ”Smurfen”: zinnen vormen, het werkwoord vervangen door “smurfen” en aan anderen vragen het (juiste) 
werkwoord te raden.

 ”Woordkettingen”: associaties zoals aeropuerto “luchthaven” > avión “vliegtuig” > maleta “koffer” > 
vacaciones “vakantie” > playa “strand”.
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1.4. Vertaling

De vertaling is zo kort en zo eenvoudig mogelijk gehouden. Het is algemeen geweten 
dat, enerzijds, bij het aanleren van een vreemde taal, het assimileren van de centrale 
betekenissen voorrang geniet op het aanleren van perifere en fi guurlijke betekenissen 
en dat er, anderzijds, een automatische overdracht plaatsvindt van semantische infor-
matie uit de moedertaal.8 De volwassen student heeft bovendien het voordeel dat hij 
reeds vertrouwd is met (bijna alle) concepten. Vervolgens kan hij de betekenisgrenzen 
van het woord in de vreemde taal gradueel exploreren. In het algemeen is er de laatste 
jaren trouwens dankzij nieuwe inzichten  en onderzoek in de vreemdetalenpedagogie 
(opnieuw) een prominente plaats gegeven aan de moedertaal en de kennis van andere 
vreemde talen.9

De kennis van en de vergelijking met andere talen kan ook van groot nut zijn bij het 
aanleren en onthouden van nieuwe woorden: b.v. trésor – tesoro, avería – averij.

1.5. Herhaling

Welke je   leersituatie ook is, het zou een illusie zijn te denken dat je een taal kan leren 
zonder volgehouden inspanning. Als je bedenkt dat je in je moedertaal wellicht tien 
keer zoveel woorden kent en er minstens vijf keer zoveel ook zelf gebruikt, dan besef 
je dat de kennis van een vreemde taal niet anders dan lacunair kan zijn. Je boekt geen 
vooruitgang zonder een permanent en alomvattend contact met de taal. Zelfs in deze 
omstandigheden, loop je nog steeds het risico om tot 80% van de informatie binnen de 
24 uur te verliezen. Om een overgang van het korte-termijn- naar het lange-termijnge-
heugen te bewerkstelligen, dienen er voortdurend betekenisvolle associaties gemaakt te 
worden. Bovendien is het veel effectiever om op een gevarieerde manier te oefenen in 
plaats van steeds op dezelfde manier te herhalen. Om de termen te onthouden moet men 
er gemiddeld een vier- à zevental keren (ook hier is discussie over) aan “blootgesteld” 
of ermee geconfronteerd zijn geweest, maar dan wel relatief snel na elkaar, op een geva-
rieerde manier (in andere contexten, lesonderdelen, types leermateriaal, van productief 
naar receptief of omgekeerd, etc) en steeds in signifi cante en verschillende contexten. 
Bij de integratie van de woordenschat speelt de cognitieve verankering (“deep level 
processing”) een zeer belangrijke rol. Men onthoudt ze gemakkelijker wanneer men ze 
uitgesproken, gelezen en geschreven heeft dan wanneer men ze gewoon tien maal na 
mekaar heeft herhaald. Kortom, men moet een aantal “signifi cante ontmoetingen” met 
de lexicale eenheden hebben gehad.

1.6. Contextualisering

Ook   al biedt de basiswoordenschatlijst een zeker aanknopingspunt, de echte kennisuit-
breiding kan pas plaatsvinden in confrontatie met nieuw authentiek tekstueel en audio-
visueel materiaal.

8. Zie, o.a., Schmitt (1990: 124).
9. Zie, o.a., Butzkam (2003) en Galindo Merino (2012).
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uit te breiden, aangezien het in de eerste plaats een leerinstrument is om vertrouwd te 
raken met de woordenschat en de semantische netwerken waarin deze woorden func-
tioneren. In de woordenschatlijst dienen de voorbeelden enkel als hulpmiddel bij het 
memoriseren van de meest courante gebruiken. In de oefenmodule daarentegen, heeft 
de gebruiker de mogelijkheid te oefenen en de woordenschat in te studeren aan de hand 
van oefeningen met een grote variëteit aan contexten.

Daarbij streven we ernaar om in de oefeningen dezelfde semantische netwerken, de-
zelfde contexten, hetzelfde discours aan te bieden als tijdens de lectuur van authentieke 
teksten. Het volstaat immers niet de context zo te manipuleren dat er zinnen verschijnen 
die geen enkele native speaker ooit zelf in de mond zou nemen. Oefeningen kunnen 
even goed gemaakt worden uitgaande van authentieke teksten eerder dan van artifi ciële, 
gedecontextualiseerde zinnetjes, die men nog in heel wat handboeken terugvindt.

De contextualisering in de oefenmodule is van kapitaal belang om vooruitgang te boe-
ken: de betekenis van nieuwe woorden – die niet tot de basiswoordenschat behoren – 
kan zonder problemen afgeleid worden uit de context.

Naarmate het leerproces vordert dankzij goede contextualisering, zal je steeds beter 
kunnen “raden” en zal je je beter thuis gaan voelen in het Spaans. Het “vangnet” van de 
verworven woordenschat zal telkens hechter en dichter worden, en de “gaten” die nog 
gestopt moeten worden steeds kleiner en minder belangrijk.

1.7. Ritme

Het aanleren van  de basiswoo rdenschat van een taal is voor iedereen een hele klus. De 
gebruiker zal zich een haalbaar leerritme moeten opleggen, in functie van het doel dat 
hij zich stelt. Vandaar dat deze woordenschatlijst zo is opgesteld dat – in het kader van 
begeleide zelfstudie – een grote keuzemogelijkheid aan leeropties wordt aangeboden.

Bij het aanleren van een nieuwe taal kan je zover gaan als je wil, op voorwaarde dat 
de basis degelijk is. Ook wie geen taalspecialist (vertaler, tolk, taalleraar, taalkundige) 
wordt, heeft behoefte aan een goede uitvalsbasis. Deze bestaat uit inzicht in de gramma-
tica en uit een systematisch opgebouwde woordenschat, die voldoende ruim en polyva-
lent moet zijn om de centrale domeinen van het moderne cultuurleven te ontsluiten in 
zijn individuele en sociale dimensie.

Afhankelijk van het type opleiding zullen ritme en omvang (thema’s, subthema’s, pro-
ductief/receptief, ...) van de woordenschatstudie verschillen. PortaVoces biedt een kader 
waarin de keuzes makkelijk kunnen aangepast worden aan de situatie en de leerdoel-
stellingen.

1.8. Motivatie

Deze constante oefening veronderstelt een sterke motivatie en een zekere volharding, 
aangezien het niet enkel van belang is in welke mate de gebruiker zich receptief opstelt 
t.a.v. het woord, maar ook – en bovenal – de mate waarin hij het actief gebruikt in een 
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verscheidenheid aan contexten. Vandaag de dag wijzen steeds meer studies in de vreem-
detalenpedagogie op het belang van motivatie (zie o.a. Arnold 2000 en Puchta et alii 
2012). Het gaat m.a.w. over de ontwikkeling van goede attitudes om woordenschat te 
verwerven. In algemenere termen spreekt men daarbij over het belang van de “affectivi-
teit” bij het leren, waarin motivatie een van de stuwende factoren is. Affectiviteit wordt 
gezien als een essentiële trekker voor effectiviteit: hoe meer je je kan motiveren om 
te leren, des te beter zullen de resultaten zijn. Betrek daarbij zoveel mogelijk je eigen 
leefwereld bij je leerwereld, en omgekeerd: lees in dit geval zoveel mogelijk over je 
interesses in het Spaans, en op zoveel mogelijk media, en gebruik die kennis dan om er 
met anderen over te praten, schrijven, chatten, enz.

2. Methodologische basis
De woordselectie bepaalt de waarde van een studielexicon. Om de keuze zo verant-
woord mogelijk te maken, is systematisch gebruik gemaakt van de beschikbare frequen-
tiegegevens. Deze gegevens zijn getoetst aan verschillende criteria m.b.t. representati-
viteit (2.1) en vertrouwdheid (2.2), om tot de databank te komen die aan de basis ligt 
van PortaVoces (2.3).

2.1. Criteria inzake representativiteit

Om te beginnen is er rekening gehouden met de woordenschat van bestaande woorden-
lijsten en van recente handboeken. Onderlinge vergelijking van bestaand studiemateri-
aal heeft geleid tot een eerste lijst. Deze werd vervolgens getoetst aan de frequentielijs-
ten van García Hoz (1953), Juilland (1964), Mighetto (1983) en De Kock (1991). Bij 
divergentie tussen deze bronnen werd het actuele gebruik nagegaan aan de hand van 
het on-line Corpus de Referencia del Español Actual van de Real Academia Española 
(CREA). Daarna werd de vinger aan de pols gehouden via de lectuur van de Spaansta-
lige pers, bevragingen bij Spaanstaligen en de studie van nieuwe corpora, zoals Corpes 
XXI (beta-versie van nieuw corpus van de Real Academia Española).

Exhaustieve vergelijkende computerlijsten vormen het betrouwbaarste hulpmiddel voor 
de afbakening van de eerste twee niveaus: naast de relatieve frequentie is de spreiding 
over verschillende genres doorslaggevend; de geraadpleegde corpora bevatten zowel 
journalistieke teksten als essays, proza en toneel. De combinatie van verscheidene fre-
quentielijsten laat toe met zekerheid te bepalen wat tot de basiswoordenschat behoort. 
Zo kan men de breuklijnen bepalen: de zeer frequente woorden worden opgenomen 
in niveau I, de middelmatig gebruikte in niveau II en de zeldzame woorden worden 
geweerd.

2.2. Criteria inzake vertrouwdheid

Levend taalgebruik is per defi nitie variabel en fl uctuerend. Dit betekent dat de loutere 
toepassing van kwantitatieve criteria niet volstaat om de verdeling en spreiding weer te 
geven. Ook bij zeer uitgebreide corpora, van zowel gesproken als geschreven Spaans, 
daalt de betrouwbaarheid qua representativiteit naarmate men zich verwijdert van de 
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functie van milieu, genre, plaats, tijd en type spreker/schrijver treden frequentieschom-
melingen op die moeilijk te controleren zijn. De garanties voor representativiteit zijn het 
kleinst voor de concrete woorden. Deze vallen het gemakkelijkst tussen de plooien van 
de kwantifi cering (om redenen waarop hier niet kan ingegaan worden). Hier speelt het 
vertrouwdheidscriterium een corrigerende rol: heel wat concrete woorden horen thuis 
in niveau I of II, ook al komen zij slechts sporadisch voor in tellingen, op voorwaarde 
dat zij zeer hoog, respectievelijk hoog, scoren in de spontane beoordeling door moeder-
taalsprekers en Spanje-kenners. De beslissing werd niet overgelaten aan een enkeling 
en ook niet alleen aan Spanjaarden, want zelfs de moedertaalspreker die getraind is in 
de taalstudie heeft de grootste moeite om de gemeenschappelijke noemer te vatten van 
het dagelijkse taalgebruik dat de ruime taalgemeenschap bindt. Dit verklaart waarom er 
steeds, ten aanzien van om het even welke lijst, uiteenlopende meningen zullen bestaan 
over de noodzaak om een bepaald woord al dan niet op te nemen.

Wat dit boek nastreeft is dan ook een neerslag te bieden van het huidige courante taal-
gebruik in zijn binnenste kern (niveau I) en in de kring errond (niveau II), zonder te 
vervallen in regionale, sociale of particuliere gewoonten, interesses en specialisaties.

2.3. Woordenschatlijst van PortaVoces

De woordenschatlijst van PortaVoces is inzetbaar in het kader van begeleide zelfstudie. 
Dit betekent dat de gebruiker, al dan niet begeleid door een docent, zelf zijn leermethode 
kan bepalen. Inderdaad, het lexicon is ingedeeld in thema’s, subthema’s, niveaus en ten 
slotte in woordingangen. Deze kunnen uit één lexicale eenheid bestaan, maar meestal 
zijn het er meerdere, die tot de zelfde woordfamilie horen. Binnen de macrostructuur 
kiest de gebruiker de thema’s en subthema’s en bepaalt hij de modaliteit (productief/
receptief). Binnen de microstructuur kan hij per woordingang bepalen welke lexicale 
eenheden hij wil instuderen op basis van het objectief dat hij zich stelt. Bij het vastleg-
gen van zijn prioriteiten, zal hij het aantal fases en de volgorde waarin ze zullen worden 
doorlopen kunnen aanpassen aan de tijd waarover hij beschikt.

Het materiaal aangeboden in PortaVoces is als volgt verdeeld:

totaal niveau 1 niveau 2
fi ches 7702 1/3 2/3
voorbeelden 2415 1049 1366
collocaties, samenstellingen, uitdruk-
kingen

1357 355 1002

In de online oefenmodule worden meer dan 15.000 oefeningen aangeboden om de 
woordenschat in te oefenen.

De samenstelling, omvang en fl exibiliteit van PortaVoces biedt een waaier aan moge-
lijkheden zonder dat de gebruiker – de beginner evenmin als de gevorderde- ooit de 
controle over zijn activiteiten verliest.
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 3. Structuur van de woordenschatlijst
Bij het opstellen en structureren van het lexicon hebben de principes uit deel 1 (Leerme-
thodes) ons ertoe gebracht om het lexicon te ordenen volgens thema’s, niveaus, woord-
families en het zo voor te stellen dat de vertalingen en het woordgebruik op een beknop-
te manier worden weergegeven.

3.1. Thema’s

Er is gestreefd naar een graduele en radiale ontvouwing van begrippen uit de gangbare 
begrippenkaders van ons westers denken. De thema’s zijn onderverdeeld in drie grote 
domeinen:
(1) concrete begrippen
(2) algemene begrippen
(3) communicatieve functies

Deze driedeling is geënt op het stramien dat op vraag van de Raad van Europa uitge-
werkt is voor de talen van de Europese Gemeenschap (Un nivel umbral, 1979).

De eerste groep (concrete begrippen) behelst een dertiental centrale interessesferen 
van de hedendaagse westerse cultuur. Alle aandacht gaat naar het benoemen van de ele-
menten uit de concrete leefwereld. Dit deel van de woordenschat is het meest klassieke 
en het meest omvangrijke. Het komt voorop omdat het grotendeels concrete woorden 
bevat die zich gemakkelijk laten assimileren en het nodige houvast bieden bij het bin-
nentreden in een Spaans referentiekader. Noch in de waaier van thema’s noch in de 
uitdieping ervan wordt hier exhaustiviteit nagestreefd. Wat vanuit pedagogisch oogpunt 
vooropstaat, is de opname van de meest frequente gebruikswoorden. Voor de verdere 
uitdieping van specifi eke thema’s moet men zich wenden tot woordenboeken, glossaria 
of terminologische lijsten.

Het tweede deel (algemene begrippen) is gewijd aan de begrippen die nodig zijn om 
de in deel 1 aangebrachte elementen in logische en andere verbanden te plaatsen en ze 
tot voorwerp te maken van analyse, redenering en evaluatie. Het gaat van de menselijke 
psychologie, over begrippen als het zijn en het niet-zijn, tijd en ruimte, kwantiteit en 
kwaliteit, tot een reeks relationele begrippen. Al deze abstracte begrippen laten onder-
meer een vlotte benadering toe van de betekenisstructuur van hedendaagse teksten, zo-
wel literaire als andere (ondermeer uit de geschreven en gesproken pers).

De vaardigheid om te benoemen en om verbanden te leggen in de vreemde taal vormt 
echter nog niet het eindpunt op de weg naar een vlotte mondelinge communicatie. Het 
derde, laatste en kleinste luik is dan ook gewijd aan de communicatieve functies en 
beantwoordt zo aan de noodzaak om al van bij het begin een overzicht te krijgen van de 
meest frequente formules die je in de dagelijkse communicatie nodig hebt: het vragen 
of geven van informatie, het verwoorden van standpunten en gemoedstoestanden met 
betrekking tot anderen, het overtuigen van de andere(n), en daarbij aansluitend de for-
mules die je toelaten om in je sociale contacten het gewenste effect te bekomen.
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Alle onderdelen van dit lexicon zijn daarnaast nog eens geordend volgens een dubbel 
criterium, nl. het niveau en de “familiebanden”. Tegen een donkere achtergrond komen 
eerst de woorden en uitdrukkingen die tot niveau I behoren. Daarop volgt een reeks 
thematisch verwante woorden en uitdrukkingen van niveau II. Beide reeksen variëren 
in omvang naargelang het onderwerp en in functie van de gebruiksfrequentie en het 
vertrouwdheidscriterium.

Voor zover er een betekenisverband bestaat, worden formeel verwante woorden samen-
gehouden. Dit brengt mee dat sommige woorden en uitdrukkingen van niveau II, zon-
der donkere achtergrond, ingelast zijn bij de woorden van niveau I waar zij bij horen. 
Hierdoor wordt het formeel verband gevisualiseerd en komt men, op de twee niveaus, 
automatisch in aanraking met méér lexicale context dan wat vanuit een strikt lineaire 
(schoolse) opstelling “nodig” is. Fixatie in het lange-termijngeheugen wordt hierdoor 
gestimuleerd.

3.3.  Gebruik

Om t e voorkomen dat de gebruiker zich beperkt tot het memoriseren van geïsoleerde 
woorden en dat hij het lexicon zou scheiden van de andere taalcomponenten, zijn de the-
matische lijsten opgevat als een algemene module voor de eerste fase van het leerproces. 
Naast de onontbeerlijke indicaties m.b.t. woordcategorieën, vormen en constructies (i), 
kan evenmin informatie over veelvoorkomende collocaties (ii) en bepaalde beperkingen 
in woordgebruik (iii) ontbreken.

i. Gra  mmaticale informatie

De grammaticale informatie zit systematisch vervat in de vormgeving. De woordcate-
gorie – werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord, bijwoord, etc. – is 
meestal rechtstreeks afl eidbaar uit vorm en vertaling. Is dit niet het geval, dan wordt de 
woordsoort gesignaleerd door middel van een afkorting.

Normaal gezien geeft het bepaald lidwoord de categorie en het geslacht aan van het 
zelfstandig naamwoord; de speciale gevallen waar het mannelijk lidwoord gebruikt 
wordt voor de beklemtoonde ‘(h)a’ van vrouwelijke substantieven in het enkelvoud, 
zijn aangegeven met [f.]; onregelmatige meervoudsvormen worden gesignaleerd met 
de afkorting [pl.].

Van de bijvoeglijke naamwoorden wordt naast de mannelijke vorm van het enkelvoud 
ook de vrouwelijke vorm opgegeven als die verschillend is. Ook van zelfstandige naam-
woorden wordt de vrouwelijke vorm vermeld indien het benamingen van personen in 
hun functie betreft; hiermee wordt recht gedaan aan de tendens van het Spaans om waar 
mogelijk een vrouwelijke vorm te gebruiken om naar een vrouw te verwijzen.

De woordsoort die het meeste grammaticale informatie behoeft is het werkwoord. 
Naast de infi nitief wordt het hele vervoegingsprofi el opgeroepen indien dit niet over de 
hele lijn ‘regelmatig’ is. De morfologische kenmerken die in aanmerking worden geno-
men komen neer op bepaalde stamklinker- of medeklinkerwijzigingen. In plaats van een 
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‘model’-werkwoord op te geven (bijvoorbeeld: pensar, conducir, ...) is zoveel mogelijk 
geopteerd voor het isoleren van de alternantie(s) die van toepassing is (zijn) en ze aan te 
geven met de courante codes, zoals ie en zc/j. Dit is gemakkelijker vast te leggen in het 
geheugen. Grotere onregelmatigheden worden vanzelfsprekend voluit vermeld. Voor 
het geschreven beeld heeft de student er alle belang bij ook zo’n visuele hint mee te 
krijgen voor de aanpassingen van de schrijfwijze, daar de fonetische beregeling van de 
schrijfwijze in de eerste leerperiode nog niet automatisch toegepast wordt; het duurt wat 
vooraleer de alternanties c/qu (explicar), c/z (vencer), z/c (realizar), g/j (coger) en g/gu 
(negar), gu/gü (averiguar) als een gemak ervaren worden.

De infi nitiefvorm staat wel voor de hele vervoeging, maar vanuit didactisch oogpunt is 
het van vitaal belang er meteen de nodige paradigmatische en syntagmatische kenmer-
ken aan vast te knopen. Voor dit laatste zou men zeer ver kunnen gaan en denken aan 
de uitbouw van een valentielijst om de constructiemogelijkheden van de werkwoor-
den te beschrijven. Voor beginners volstaat het evenwel het vaste voorzetselvoorwerp 
te vermelden. De complementstructuur wordt zoveel mogelijk weergegeven met de 
hoofdletters X en Y. Dit is ten eerste economischer, als men bedenkt hoeveel langer het 
boek zou worden als men overal X en en Y zou vervangen door – waarschijnlijk leukere 
– voorbeeldjes van complementen. Het voornaamste argument is echter van psycho-
linguïstische aard: enerzijds vergemakkelijkt het systematische gebruik van deze korte 
paradigmatische symbolen het memoriseren en anderzijds versnelt het ook de stap naar 
de correcte (re)productie. Ook het type onderschikking wordt aangegeven, met opgave 
van de modus-keuze (indicatief en/of subjunctief) als het geen infi nitiefzin betreft.

Voor alle duidelijkheid: de grammaticale categorieën van de lidwoorden, voornaam-
woorden, telwoorden, etc., passen niet in dit geheel aangezien zij behoren tot het speci-
fi eke domein van de grammatica.

ii. Collocati es, uitdrukkingen, voorbeelden en oefeningen

Ook courante geëigende zegswijzen en typische constructies of associaties (“coloca-
ciones”) werden aan het lexicon toegevoegd. De voorbeelden zijn bewust eenvoudig 
gehouden omdat zij een hulpmiddel moeten vormen voor de studie en een effectieve 
kennisuitbreiding moeten bewerkstelligen. Te moeilijke voorbeelden, een vrij courant 
euvel in dit soort studiemateriaal, zetten een rem op de inzichtelijkheid en bemoeilijken 
de studie. Vanuit dezelfde optiek zijn voorbeelden achterwege gelaten overal waar de 
omzetting uit het Nederlands geen probleem pleegt op te leveren voor de student. Vaak 
volstaat het voor de duidelijkheid aan te geven of een woord letterlijk dan wel fi guurlijk 
te nemen is, zonder in te gaan op verdere semantische onderscheiden en discussies. De 
illustraties hangen vast aan het woord dat als het meest pregnante beschouwd wordt. 
De differentiatie tussen niveau I en niveau II is systematisch doorgetrokken naar de 
uitdrukkingen en de voorbeelden. Onder niveau I staan weinig uitdrukkingen, maar wel 
vrij veel voorbeelden. Onder niveau II, integendeel, staan meer uitdrukkingen en pro-
portioneel minder voorbeelden.
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iii. Situationele informatie

In de Europese context dringt de keuze van de norm van het Spaans van Spanje zich 
op. Binnen het bestek van dit leerinstrument is het niet mogelijk, en ook niet wense-
lijk, om de verscheidenheid van de Spaanssprekende wereld aan bod te laten komen. 
Latijns-Amerikaanse woorden en uitdrukkingen zijn slechts opgenomen voor zover zij 
ook tot de Europese basiswoordenschat behoren. Gaat het om een variant op een Spaans 
woord, dan wordt de Amerikaanse herkomst expliciet vermeld (bijvoorbeeld: lindo).

In welbepaalde  gevallen is het nuttig te verwijzen naar een gebruiksbeperking. Deze 
wordt meestal aangegeven met een verwijzing naar het taalregister of toepassingsdo-
mein: bepalingen als populair, familiair, literair en etiketten als politiek, juridisch, mili-
tair zijn voldoende suggestief voor het leerproces.

3.4. Vertaling

De vertaling is zo kort en zo eenvoudig mogelijk gehouden: geen opsomming van 
verscheidene equivalenten, pseudo- of quasi-synoniemen waar één Nederlandse term 
in grote lijnen dezelfde gebruiksmogelijkheden biedt. Hier moet de student putten uit 
zijn moedertaalkennis. De opname van verschillende vertalingen wijst op semantische 
verscheidenheid. Het kan gaan om nuances of gradaties die in het Nederlands in ver-
schillende woorden uitgedrukt worden (bijvoorbeeld: (ver)zucht(ing)). Bij werkwoor-
den kan het gaan om aspectuele verschillen (destacar, bijvoorbeeld, is zowel “uitkomen, 
opvallen” als “doen uitkomen, doen opvallen”).

Als voor een bepaald woord een veelvoud aan betekenisinhouden weerhouden dient te 
worden, dan brengt dat met zich mee dat het woord in meer dan één rubriek thuishoort. 
Duidelijk polyvalente woorden, vaak werkwoorden, zijn dan ook in meerdere rubrieken 
terug te vinden. Deze gewilde redundantie onderscheidt dit boek van de meeste andere 
in zijn soort. Het grotere aantal contexten leidt tot een genuanceerd beeld van het ge-
bruik. De (h)erkenning van de polysemie komt ook het verwervingsproces ten goede.

Overzichtelijkheid en uniformiteit in de presentatie vormen enkele van de grote streef-
doelen van deze woordenschat. Waar bijvoorbeeld een antonymie-relatie tussen twee 
termen in de twee talen samenvalt met de aan- of afwezigheid van een voorvoegsel, is 
het vanzelfsprekend aangewezen dat verband heel compact aan te geven (bijvoorbeeld: 
“(im)paciente - (on)geduldig”)).

3.5. Afkortingen

D      e volgende afkortingen worden systematisch gebruikt: 

abrev. abreviatura afkorting

adj. adjetivo bijvoeglijk naamwoord

adv. adverbio bijwoord

alg. general algemeen
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Am. americano Amerikaans

bvb. por ejemplo bijvoorbeeld

comp. compuesto samenstelling

cons. construcción constructie

def. defectivo defectief

f. femenino vrouwelijk

fam. familiar familiair

fi g. fi gurado fi guurlijk

-frec. menos frecuente minder frequent

ger. gerundio gerundium

iem. alguien iemand

imp. imperativo imperatief

impf. imperfecto onvoltooid verleden tijd

ind. indicativo indicatief

inf. infi nitivo infi nitief

invar. invariable onveranderlijk

i.v.m. relativo a in verband met

jur. jurídico juridisch

lett. literal letterlijk

lit. literario literair

m. masculino mannelijk

mil. militar militair

mv. plural meervoud

muz. música muziek

n. nombre zelfstandig naamwoord

pey. peyorativo pejoratief

pf. perfecto voltooid

pl. plural meervoud

plcpf. pluscuamperfecto voltooid verleden tijd

pol. político politiek

pop. popular populair
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pr. pretérito verleden

prep. preposición voorzetsel

pres. presente tegenwoordige tijd

pron. pronombre voornaamwoord

Sp. español Spaans

sub. subordinada ondergeschikte zin

subj. subjuntivo subjunctief

+tr. transitivo overgankelijk

-tr. intransitivo onovergankelijk

Vd. usted u (de aanspreekvorm)

volt.dlw. participio pasado voltooid deelwoord

  4. Een woord opzoeken
De woordenlijsten kunnen via verschillende toegangswegen geraadpleegd worden. Zo 
zijn er de alfabetische indexen en de thematische index.

4.1. Alfabetische indexen

Over het algemeen worden in de alfabetische indexen enkel de basisvormen weerhouden: 
de infi nitief van het werkwoord, de enkelvoudige vorm van het zelfstandig naamwoord, 
de mannelijke enkelvoudige vorm van het bijvoeglijk naamwoord en van het zelfstandig 
naamwoord indien de vrouwelijke vorm slechts kleine vormelijke verschillen vertoont. 
De index bevat echter geen functionele woordjes, afkortingen, opmerkingen, vervoegde 
werkwoordsvormen, noch andere specifi eke syntactische of morfologische informatie.

Zowel voor de brontaal als voor de doeltaal is er een alfabetische index voorzien.

De indexen zijn opgesteld volgens volgende principes:
– Van zelfstandige naamwoorden is alleen de enkelvoudige vorm opgenomen.
– Zowel van zelfstandige naamwoorden als van bijvoeglijke naamwoorden zijn in 

principe enkel de mannelijke vormen opgenomen; alleen wanneer er grote vormelij-
ke verschillen optreden zullen beide vormen te vinden zijn in de index, bijvoorbeeld 
broer-zus, oom-tante, yerno-nuera, toro-vaca.

– Bijwoorden eindigend op -mente (afgeleid van adjectieven) worden normalerwijze 
niet vermeld in de index op enkele uitzonderingen na: aproximadamente, atenta-
mente, igualmente, ... aangezien deze varianten een zekere lexicale autonomie ver-
worven hebben.

– Van werkwoorden die zowel een pronominale als niet-pronominale variant kennen is 
enkel de niet-pronominale vorm opgenomen (wanneer het betekenisverschil miniem 
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is). Zij verschijnen meestal met hun pronominale vorm onder één ingang in de woor-
denlijsten. Enkele uitzonderingen: antojarse, desentenderse, ... Deze werkwoorden 
kennen enkel de pronominale vormvariant.

– De indexingang van werkwoorden die vaak voorkomen in uitdrukkingen (hacer, 
tener, ir, ser, estar, llevar, dar, ... in het Spaans; zijn, gaan, doen, maken, hebben, 
worden, ... in het Nederlands) zal enkel leiden naar hun hoofdbetekenis (de ingang 
waarin hun eigen betekenis centraal staat); uitdrukkingen waarin deze werkwoorden 
voorkomen kan je terugvinden via het trefwoord (≠ werkwoord).

– De voorbeelden of voorbeeldzinnen die in de Spaanse woordenlijsten toegevoegd 
zijn om het gebruik van het trefwoord te illustreren worden automatisch geweerd 
uit de indexen. Enkel de vertalingen van deze voorbeelden die (in het Nederlands) 
uit één woord bestaan zijn opgenomen in de index. Bijvoorbeeld, voor esmalte para 
uñas (voorbeeld bij esmalte) /nagellak bevat de Nederlandse index nagellak.

4.2. De thematische index

De thematische index geeft een overzicht van alle themaonderdelen van het boek. Ook 
via deze weg kan je dus een woord opzoeken en het in zijn thematische context plaatsen.

4.3. Samenstellingen, uitdrukkingen, zegswijzen en voorbeelden

De woordenschatlijst bevat niet alleen enkelvoudige ingangen, maar ook langere, sa-
mengestelde ingangen bestaande uit meer dan één woord. De samenstellingen, uitdruk-
kingen en zegswijzen vormen ofwel zelf een hoofdingang of zijn ondergeschikt aan een 
trefwoord. Dit laatste geval wordt typografi sch aangeduid door een insprong onder/na 
het trefwoord. Voorbeelden worden steeds vermeld bij het trefwoord dat zij illustreren.

De voorbeeldzinnen worden automatisch uit de alfabetische indexen geweerd. Samen-
stellingen, uitdrukkingen en zegswijzen kan je in de indexen terugvinden via hun sa-
menstellende delen (trefwoorden). De indexen bevatten dus enkel elementen van lexi-
cale aard.

Om de eenvoud te bewaren hebben we niet geraakt aan de typografi sche voorstelling 
van de samengestelde ingangen. De onderliggende codering, daarentegen, onderscheidt 
meerdere categorieën:
– naamwoordelijke samenstellingen zoals fi n de semana, el disco compacto;
– samengestelde voorzetsels zoals a partir de, en el curso de;
– samengestelde voegwoorden zoals tan pronto como, a fi n de que;
– bijwoordelijke uitdrukkingen zoals a lo mejor, al revés;
– bijvoeglijke uitdrukkingen zoals loco de remate, más bueno que el pan;
– werkwoordelijke uitdrukkingen zoals correr la cortina, dar en el blanco;
– zegswijzen: hieronder verstaan we discursieve formules en geijkte uitspraken zoals 

ondermeer citaten, spreekwoorden en gezegdes zoals, bijvoorbeeld, dijo la sartén al 
cazo: quítate de allá, que me tiznas;

– voorbeelden: de zinnen die aangehaald worden bij wijze van illustratie van een be-
paald woord of van een woordcombinatie.
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In de online oefenmodule van PortaVoces kun je de woordenschat uit het lexicon in-
oefenen. Op het openingsscherm kun je kiezen welke woordenschat je wil inoefenen. 
Je kunt ook aangeven volgens welke moeilijkheidsgraad je wil oefenen (woorden van 
niveau I of niveau II).

Je krijgt telkens oefeningen in reeksen van 10. Daarna kun je de oefeningenreeks afbre-
ken of verder oefenen binnen de geselecteerde reeks.

Kies je bij aanvang van de oefensessie enkel het niveau dan krijg je een willekeurige 
reeks oefeningen binnen dat deel van de woordenlijst.

Na elke oefeningenreeks krijg je je score te zien en kun je al dan niet verder oefenen.

Waar vind je deze online oefenmodule?

Surf naar http://www.uitgeverijacco.be/portavoceswoordenlijst. In het menu aan de 
rechterkant vind je de link die verwijst naar de online oefeningen, evenals meer uitleg 
en een uitgebreide handleiding die je kunt downloaden. Alvorens je op de eigenlijke 
oefenomgeving zult komen, dien je je eerst te registreren en/of in te loggen. In een vol-
gende stap zal je ook gevraagd worden om een licentiecode in te geven. Deze vind je 
achteraan in dit boek.

Dankwoord
Graag bedanken wij iedereen die in de loop der jaren tijd, energie en geld in dit project 
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project “ElektraVoc-I” (1998-2002). Een eerste uitgave kwam tot stand in samenwer-
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aan coredacteur Katleen Van den Steen.

Wij hebben eveneens dankbaar gebruik gemaakt van de kritische opmerkingen en sug-
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De verantwoordelijkheid voor onnauwkeurigheden en fouten kan uiteraard niet op hen 
worden afgeschoven. In het besef dat dit werk voor verbetering vatbaar is, vragen wij, 
van de ene kant, begrip voor wat beter had gekund, en doen wij, van de andere kant, een 
oproep aan alle gebruikers, en in het bijzonder aan de docenten Spaans, om, met het oog 
op een volgende uitgave, hun opmerkingen, kritieken en suggesties op te sturen.

Met opmerkingen, vragen of suggesties m.b.t. het Spaans kan u steeds terecht bij de 
uitgeverij, op uitgeverij@acco.be. Voor de technische realisatie kan u zich wenden tot 
edumatic@acco.be. 

De auteurs Kris Buyse, Nicole Delbecque en Dirk Speelman
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Deel I Nociones específicas
Specifieke noties

Hoofdstuk 1. La identificación (personal):
De (persoons)beschrijving

1.0 La identificación (personal) en general:
De (persoons)beschrijving in het algemeen

 identifi car (c/qu)  identifi ceren
 la identifi cación   de identifi catie, persoonsbeschrijving
 la identidad  de identiteit

   el carné/carnet de identidad  de identiteitskaart
   probar/demostrar su identidad  zich legitimeren

 el dato  het gegeven
 la referencia   de verwijzing, referentie

 hacer referencia a X  verwijzen naar X
aquí hago referencia al capítulo 19 hier verwijs ik naar hoofdstuk 19
  el punto de referencia  het referentiepunt
 con referencia a X   met betrekking tot X, in verband met X

 referir (a X) / referirse a X (ie, i)    verwijzen (naar X) / zinspelen op X, 
betrekking hebben op X

 la persona  de persoon
 el individuo [pey.]  het individu
 el sujeto  het individu [pey.]

 het onderwerp [gram.]
 describir  beschrijven
 la descripción  de beschrijving
 la tarjeta  het visitekaartje

 de kaart
  tener/tomar por X  houden voor X

1.1 El nombre: De naam

 el nombre  de voornaam
 de naam

   el nombre de pila/bautismo  de voornaam [de doopnaam]
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 el apellido  de familienaam
 llamar  noemen

  (op)roepen
 kloppen [llamar] [op de deur]

me llaman X ze noemen me X

 llamarse X  heten, genoemd worden
me llamo X ik heet X

 señor (X) / señora (X)  meneer (X) / mevrouw (X)
 de dame [la señora]

 señorita  juffrouw
 un señorito [pey.]  een rijkeluiszoontje
       el niño/la niña de papá, el hijo/la hija de 
papá, el niño/la niña bien, el niño/la niña 
pera

 het rijkeluiskind

  don X / doña X   meneer X / mevrouw X [beleefdheids-
vorm, geplaatst voor de voornaam]

don José don José
don José Camilo Cela de heer José Camilo Cela

 fi rmar   (onder)tekenen
 la fi rma  de handtekening

 de fi rma
 la letra  het handschrift

 de letter
 de tekst van een liedje

 la (letra) mayúscula/minúscula    de hoofdletter / kleine letter

 el seudónimo  het pseudoniem

1.2 La dirección: Het adres

 la dirección  het adres
 de richting
 het bestuur

 las señas  het adres
¡pon tus señas en el sobre! schrijf je adres op de envelop!

  la seña(l)  het teken (de wenk)
 en señal de X  ten teken van X

 señalar X  wijzen op X
 vivir  leven

 wonen
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 ¡viva(n)... ! (subj.)  leve...!

 la calle  de straat
 la plaza   het plein, de marktplaats
 la avenida  de laan
 el número    het nummer, getal, cijfer

 het aantal
 el piso  de verdieping

 de fl at
 la planta  de verdieping

 de plant
 de voetzool

vecino, -a (adj.) naburig
el vecino / la vecina (n.) de buurman / buurvrouw, buur
el vecino / la vecina [jur.] de inwoner / inwoonster
  el vecindario, la vecindad de buurtbewoners, buren

 de buurt
 avecinar / avecinarse   naderbij komen, op handen zijn, naderen

se avecinan tiempos mejores er komen betere tijden aan

 la puerta   de deur, poort
llaman a la puerta er wordt geklopt

 la izquierda  de linkerhand
 de linkerkant

 a la izquierda (de X)  links (van X)

 la derecha  de rechterhand
 de rechterkant

 a la derecha (de X)  rechts (van X)
primero derecha eerste verdieping rechts

 el barrio  de wijk
 el pueblo  het dorp

 het volk
 la aldea  het gehucht
 el país  het land
 la ciudad  de stad
 el campo  het platteland

 het veld
 la provincia  de provincie
 llevar + (tiempo) + ger.  reeds (tijd) aan het (inf.) zijn

lleva muchos años (viviendo) en España hij woont al vele jaren in Spanje
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1.3 El número de teléfono: Het telefoonnummer
H

oo
fd

st
uk

 1

 el domicilio   het domicilie, de woonplaats
 domiciliado en X  gedomicilieerd in X
 la localidad  de plaats (dorp, stad)

  de (zit)plaats [in theater]
  la reserva de localidades  de plaatsreservering

 localizar (z/c)   lokaliseren, opsporen
 la localización   de lokalisering, aanduiding
 la manzana  het huizenblok

 de appel

1.3 El número de teléfono: Het telefoonnummer
[véanse también I.11.2 y III.5.18]

 el teléfono  de telefoon
  el número de teléfono  het telefoonnummer

 telefonear [Am.]  telefoneren
 llamar (por teléfono) a X  X opbellen
 el móvil  de gsm
 el prefi jo  het zonenummer

1.4 La fecha y el lugar de nacimiento:
De geboortedatum en -plaats

 nacer (c/zc)  geboren worden
¿cuándo y dónde nació Vd.? wanneer en waar bent u geboren?
nací el uno/primer día de abril de 1986 ik ben geboren op 1 april 1986
nació el dos de mayo del 68 hij werd geboren op 2 mei ‘68

 el nacimiento  de geboorte
 de nacimiento  van geboorte
  la partida de nacimiento  de geboorteakte
  la fecha de nacimiento  de geboortedatum
  el lugar de nacimiento  de geboorteplaats

 el cumpleaños  de verjaardag
 cumplir / cumplirse   volbrengen / afl open

voy a cumplir 50 años ik word vijftig jaar
mañana se cumple el contrato morgen loopt het contract af

 el santo   de naamdag, feestdag
 de heilige



 

 

 

 

 

Dit boek is online te koop (klik hier) 

 

https://www.acco.be/nl-be/items/9789462922785/Portavoces


T
H

E
M

A
T

IS
C

H
E

 W
O

O
R

D
E

N
S

C
H

A
T

 S
P

A
A

N
S

K
R

IS
 B

U
Y

S
E

, N
IC

O
L

E
 D

E
L

B
E

C
Q

U
E 

&
 D

IR
K

 S
P

E
E

L
M

A
N

 
P

O
R

T
A

V
O

C
E

S

9 7 8 9 4 6 2 9 2 2 7 8 5

T
h

e
m

a
t

i
s

c
h

e
 

w
o

o
r

d
e

n
s

c
h

a
t

PortaVoces vloeit voort uit de grondige herwerking en actualisering van de boeken 
Vocabulario básico del español: listas temáticas (K. Buyse & N. Delbecque, 
Wolters 1993) en PortaVoces (K. Buyse, N. Delbecque & D. Speelman, Wolters-
Plantyn 2005 & 2009). Het is een thematische woordenschat van de Spaanse taal 
die op een overzichtelijke manier frequent gebruikte woorden en zegswijzen 
weergeeft. De woordenschatlijsten zijn opgebouwd volgens thema en moeilijk-
heidsgraad.

Naast het boek omvat PortaVoces ook een uitgebreide online oefenmodule. Deze 
Edumatic-module bevat meer dan 15.000 oefeningen met automatische feedback. 
Zonder afbreuk te doen aan de wetenschappelijke onderbouw en uitgebreidheid 
hebben de auteurs een schat aan woorden en woordcombinaties in een uiterst 
heldere en eenvoudige thematische structuur gegoten, waardoor PortaVoces het 
ideale instrument vormt voor Nederlandstaligen die Spaans willen leren onder 
begeleiding of op zelfstandige basis.

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.

N i c o l e  D e l b e c q u e
doceert Spaanse taalkunde aan de KU Leuven. Haar onderzoek focust voor-
namelijk op de relatie tussen syntaxis en discourse functie met bijzondere 
aandacht voor de thematische relaties en de woordvolgorde, evenals voor de 
toepassing in het vreemdetalenonderwijs.

D i r k  S p e e l m a n
doceert corpuslinguïstiek en taalkundige methodologie aan de KU Leuven. Zijn 
onderzoeksinteresse ligt op het gebied van de computationele lexicologie en 
de variatielinguïstiek, met bijzondere aandacht voor distributionele semantiek 
en voor het gebruik van kwantitatieve methodes voor de vergelijking van taal-
variëteiten. 
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