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WOORDENLIJST BIJ  
AULA INTERNACIONAL 2 
De methode Aula internacional is ontwikkeld om Spaans te leren door de taal 
voortdurend te gebruiken. Een taal leer je immers het beste vanuit de taal zelf. Een aantal 
woorden ken je al, andere woorden zijn vergelijkbaar in het Nederlands. Nieuwe woorden 
in Aula internacional bieden we aan naast een plaatje of in een context, daardoor heb je 
meestal ook bij onbekende woorden geen vertaling nodig. 

Bij het leren van een nieuwe taal is het daarnaast belangrijk om creatief verbanden te 
leggen met woorden die je al geleerd hebt (uit Alemania leid je alemán af), of met 

Nederlandse synoniemen (het gesprek = de conversatie = la conversación) of 
woorden uit andere talen (the flowers = las flores, l’église = la iglesia). 

Een woordenlijst is daarnaast nooit compleet: je zult veel praten over je eigen omgeving, 
bijvoorbeeld over waar en hoe je woont, over je familie en je vrienden, over je hobby’s of je werk. 
Je ontwikkelt daardoor gaandeweg je eigen woordenschat. 

¡Te deseamos mucho éxito!
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A
a base de op basis van based on

a continuación daarna after

a la plancha gegrild grilled

a menudo vaak often

a partir de vanaf from

a peso op gewicht in weight

a veces soms sometimes

abarcar omvatten to cover

abarrotar volproppen to fill up

el abrazo de omhelzing the hug

el abuelo de grootvader the grandfather

la abundancia de overvloed the abundance

aburrido saai boring

el aburrimiento de verveling the boredom 

acabar afmaken to finish  

el acceso de toegang the access 

el aceite de olie the oil 

la aceituna de olijf the olive 

acercarse benaderen to approach

aclararse ophelderen to clear 

acogedor knus, gezellig warm

la acogida de ontvangst the reception 

acompañar begeleiden to accompany

aconsejable aan te raden recommendable

el acontecimiento de gebeurtenis the occurrence

acordarse zich herinneren to remember

acostarse gaan slapen to go to sleep

la actuación het optreden the performance  

la actualidad het heden the present

actuar acteren to act  

acuático aquatisch aquatic

adelgazar afvallen to lose weight

además bovendien in addition

el adjetivo het bijvoeglijk 
naamwoord

the adjective

afectar beïnvloeden to influence 

afeitarse zich scheren to shave

afirmativo bevestigend affirmative

las afueras de buitenwijken the suburbs

agacharse bukken to bend down

agarrar grijpen to grab

agitar bewegen, beroeren to move

agradecer bedanken, waarderen to thank, to appreciate

el aguacate de avocado the avocado 

ajá aha aha

el ajedrez het schaken the chess

ajeno andermans someone else’s

el ajo de knoflook the garlic 

ajustado strak tight

al final uiteindelijk finally

al granel onverpakt unpacked

al lado de naast next to

el ala de vleugel the wing 

la alcachofa de artisjok the artichoke

alegrarse blij zijn met, zich 
verheugen

to be happy

la alegría de blijdschap the happiness 

la alfombra het kleed the rug

alguno (een) enkele some

aligerar verlichten to lighten 

alimentar voeden to feed 

alimentario voedings- food-

el alimento het etenswaar the food 

allá daar over there

allí daar over there

la almendra de amandel the almond

el alpinismo het bergbeklimmen the mountain climbing

alquilar huren to rent  

alrededor de rondom around

el altiplano de hoogvlakte the high plateau 

la altitud de hoogte the height  

alzarse opstijgen to rise up

el ambiente de sfeer the atmosphere 

la amenaza de bedreiging the threat 

ampliar uitbreiden to increase  

amplio uitgebreid broad

amueblar meubileren, inrichten to furnish

añadir toevoegen to add 

andino uit de Andes from the Andes

la anemia de bloedarmoede the anaemia 

el anillo de ring the ring
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animadamente geanimeerd animatedly

el anís de anijs the anise 

anoche gisteravond/nacht last night

anochecer schemeren, vallen van 
de avond

to get dark

anotar noteren to note 

la ansiedad de spanning the anxiety

ansioso angstig, ongerust anxious

anteayer eergisteren the day before 
yesterday

antes voor before

la Antigüedad de Oudheid the antiquity 

antiguo oud old

el anuncio de advertentie the advertention

apagar doven to switch off

aparecer tevoorschijn komen to appear

aparecer verschijnen to appear  

la aparición de verschijning the appearance 

aplastar pletten, plat drukken to squash

aportar bijdragen to contribute 

apoyar steunen to support  

aprender leren to learn 

el aprendizaje het leren learning

apretar knellen to squeeze 

aprobar goedkeuren, 
toestemmen met

to approve

apropiado passend suitable

aprovechar gebruik maken van to take advantage of

apto geschikt apt, fit

apuntarse zich opgeven to sign up

el árbol de boom the tree

el arbusto de struik the bush 

el arco iris de regenboog the rainbow 

el armario de kledingkast the wardrobe

el aro de hoepel the hoop  

arriba boven above

el arroz de rijst the rice 

la artesanía de ambacht, het 
ambachtswerk

the craftwork

el artículo het lidwoord the article

asar braden to roast  

el ascensor de lift the elevator

asesinar vermoorden to kill  

así que dus so

el aspecto het uiterlijk the appearance 

asumir aannemen to assume 

atacar aanvallen to attack 

el atentado de aanslag the attack 

el ático de zolder the attic

atrapar vangen to catch 

atravesar doorkruisen to cross

aún nog steeds still

la ausencia de afwezigheid the absence  

autorizar autoriseren to authorise 

avanzado gevorderd advanced

avanzado geavanceerd advanced

avanzar vooruitgaan to progress 

el ave de vogel the bird 

la avellana de hazelnoot the hazelnut 

averiguar verifiëren to verify

el avión het vliegtuig the airplane

ayer gisteren yesterday

la ayuda de hulp the help

ayudar helpen to help 

el ayuntamiento de gemeente the council

el azúcar de suiker the sugar 

B
la bahía de baai the bay

bajar uitstappen to get off

la ballena de walvis the whale

el balneario het kuuroord the spa 

el baloncesto het basketbal the basketball

el balsero de vluchteling op 
vlotten

the boat person

el bañador de zwembroek, het 
zwempak

the swimsuit

bañarse gaan zwemmen to bath  

el baño de badkamer the bathroom

barato goedkoop cheap

el barco de boot the boat

el barrio de wijk the neighbourhood

bastante redelijk quite

la batalla de slag, strijd the battle  
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la batería het drumstel the drum kit 

batir mixen, klutsen to whisk

la beca de beurs la beca

beis beige beige

bello mooi beautiful

el beneficio het voordeel the profit 

el berberecho de kokkel the cockle 

el beso de kus the kiss  

el besote de dikke kus the kiss 

el bisabuelo de overgrootvader the great-grandfather

el bizcocho de biscuit the biscuit 

blandito zacht soft

el bloqueo de blokkade to block 

boca abajo voorover, hier: op de 
buik

face down

la boda het huwelijk the marriage  

el bolsillo de (broek)zak the pocket 

el bombero de brandweerman the fireman 

bordear omranden to border

el bote de doos, pot the jar

la botella de fles the bottle

el brazo de arm the arm 

breve kort short

brusco kortaf, nors abrupt

burlarse de bespotten to make fun of

buscar zoeken to look for

C
el cabello het haar the hair 

cabelludo behaard hairy

la cabeza het hoofd the head 

la cadena de keten the chain 

caer bien/mal het goed/slecht met 
iemand kunnen vinden

to be (dis)liked

caerse bien goed kunnen opschieten 
met iemand

to get along with 
someone

la caída de uitval the drop 

la caja de doos, kist the box 

la calefacción de verwarming the heating

calentar verwarmen to heat up

la calidad de kwaliteit the quality 

caliente warm warm

callejero straat- from the street

el calzado het schoeisel the footwear 

la cama het bed the bed

cambiarse de ropa zich omkleden to change clothes

el cambio de verandering the change

el cambio vocálico de klinkerwisseling the vowel change

caminar lopen, wandelen to walk

el camino de weg the road 

el campo het veld the field

la caña het tapbiertje the small draft beer

la canción het lied the song

el/la cantante de zanger(es) the singer

el canto de zang the singing

la capa de laag the layer

la capilla de kapel the chapel

la cápsula de capsule, pil the capsule

la cara het gezicht the face 

la característica het kenmerk, de 
eigenschap

the feature

el cargo de functie the function

el cariño de genegenheid the affection 

caro duur expensive

la carrera a pie het hardlopen the running 

el carrito het wagentje, karretje the trolley

el cartón de doos the box 

la casa adosada het rijtjeshuis the terraced house

casado getrouwd married

casarse trouwen to marry  

casero huisgemaakt home-made

la caseta het huisje the hut 

casi bijna almost

la casilla het hokje the square  

la caspa de roos the dandruff 

la causa de oorzaak the cause  

causar veroorzaken to cause

cazar jagen to hunt 

la cebolla de ui the onion 

la cena de avondmaaltijd the dinner  

cenar avondeten, dineren to have dinner

el centavo de cent the cent 

la cerámica de keramiek ceramic
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cerca dichtbij close to

el cereal het graan(product) the cereal, the grain

la cerilla de lucifer the match  

charlar kletsen to chat  

el chile de Spaanse peper the chilli

el chófer de chauffeur the driver 

el ciclismo de wielersport the cycling 

el cielo de hemel the heaven 

las  ciencias naturales de 
natuurwetenschappen

the natural sciences

cierto zeker true

cinestético kinesthetisch kinesthetic

el circo het circus the circus  

la circulación de (bloeds)omloop the circulation 

la circunstancia de omstandigheid the circumstance 

clavar vastzetten to nail 

clave sleutel key

el clima het klimaat the climate

cobrar uitbetaald krijgen to be paid

cocer koken to cook 

la cocina americana de open keuken

el cocinero de kok the cook 

codificado hier: waarin vaste 
etiquetteregels bestaan

here: where certain 
manners apply

la coincidencia de overeenkomst the coincidence

coincidir overeenkomen to coincide  

el cojín het kussen the cushion

la cola de staart the tail

la colaboración de samenwerking the collaboration

colocar plaatsen to put  

la colonia de kolonie the colony 

combatir bestrijden to fight 

cometer begaan to commit 

la comida de middagmaaltijd the lunch 

como aangezien like

cómodo comfortabel comfortable

el comparativo het vergelijkwoord the comparative

compartir delen to share  

el compositor de componist the composer

la comunidad de gemeenschap the community  

conceder (op)geven to give  (up)

concurrir meedoen, meedraaien to participate

el concurso de wedstrijd the competition

el condicional de voorwaardelijke wijs 
(conditionalis)

the conditional tense

el condimento de smaakmaker the condiment 

conducir rijden to drive 

el conector het voegwoord the conjunction

confundir verwarren to confuse 

congelar invriezen, bevriezen to freeze

la conjugación de vervoeging the conjugation

conjugar vervoegen to conjugate

conocer kennen to know 

el conocimiento de kennis the knowledge

conseguir bereiken, behalen to obtain, to achieve

el consejo de raad el consejo

la conservación de bewaring the preservation

conservar bewaren to preserve   

considerar beschouwen to consider 

la Constitución de grondwet the constitution 

la consulta de praktijk the office

la consumición de consumptie the consumption

contar vertellen to tell 

contemporáneo hedendaags, modern contemporary

contraponer tegenspreken to go against

la convención de conventie, het 
congres

the convention

convertirse en veranderen in to become

la convivencia het samenleven the coexistence 

la copa het glas the glass  

el corazón het hart the heart

el cordero het lam(svlees) the lamb

corporal lichaams- corporal

la corrección de correctheid la corrección

corregir corrigeren to correct 

el cortado de koffie met een beetje 
melk

the coffee with a little 
milk

cortar snijden to cut 

el corte het hof, de hofhouding the court

el corte hier: geknipt the cut 

la cortesía de beleefdheid the politeness  

costar moeilijk vinden to find hard 
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la costumbre het gebruik, de 
gewoonte

the habit 

cotidiano dagelijks daily

el Creador de Schepper the Creator 

creer geloven to believe 

la cremallera de ritssluiting the zip  

criar fokken to breed 

el cristal het glas the glass

crujiente knapperig crunchy

el cuadro het schilderij the painting

el cuarto de kamer the room 

la cucharada de eetlepel the tablespoon

la cucharadita de theelepel the teaspoon  

el cuello de nek the neck  

el cuero de huid the skin 

el cuerpo het lichaam the body 

el cuestionario de enquête el cuestionario

la cueva de grot the cave

cuidar zorgen voor to look after

cuidarse voor zichzelf zorgen to look after oneself

cultivar kweken to grow   

el cumpleaños de verjaardag the birthday  

curar genezen to cure

curioso eigenaardig curious

el currículum het curriculum vitae, CV the curriculum vitae

D
el daño de schade the damage 

dar geven to give  

dar importancia a belang hechten aan attach importance to

el dato het gegeven the information

de hecho in feite in fact

de lado op de zij sideways

de momento op het moment for the moment

de pie te voet, stand standing

de pronto ineens suddenly

de repente ineens suddenly

de vez en cuando af en toe once in a while

debajo onder under

deber moeten to must 

los deberes het huiswerk the homework

la década het decennium the decade 

la decadencia de decadentie the decadence 

dejar achterlaten to leave  

delante (de) voor in front of

demasiado te (veel) too (much)

el/la dentista de tandarts the dentist 

depender afhangen to depend  

el deporte de aventura de extreme sport the extreme sport

el depósito het reservoir the deposit 

derecha rechts right

derrotar verslaan, overwinnen to defeat

desaparecer verdwijnen to disappear 

desarrollarse zich ontwikkelen, zich 
afspelen

to develop

desayunar ontbijten to have breakfast

el desayuno het ontbijt the breakfast 

descansado ontspannen, uitgerust rested

desconocido onbekend unknown

desde vanaf, sinds from, since

desear wensen to wish 

desenvolverse een gesprek voeren to get on

el deseo de wens the wish  

desgraciado erbarmelijk, schamel miserable

el desierto de woestijn the desert  

desmaquillarse make-up vermijderen to remove one’s 
makeup

desnudo naakt naked

desordenado ongeordend, in de war disorganised

el despacho de werkkamer the office

despacio langzaam slowly

la despedida het afscheid the good-bye  

despedirse afscheid nemen to say goodbye

despertarse ontwaken to wake up 

después daarna, later after

destacar opvallen to stand out

detenerse stoppen to stop 

el detergente het wasmiddel the detergent 

el determinante de determinator the determiner

determinante bepalend decisive

determinar vaststellen, to determine

detrás achter behind

devolver teruggeven to give  back
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el diario het dagboek the diary

el/la dibujante de tekenaar(ster) the draughtsman, the 
draughtswoman

el dibujo de tekening the drawing

el diente de ajo de teen knoflook the clove of garlic

la digestión de spijsvertering the digestion 

digno waardig worthly

el dios de god the god  

el directivo de leidinggevende the executive

dirigir richten to direct 

dirigirse zich begeven to head for

disculpe pardon, excuseer excuse me

diseñar ontwerpen to design  

disfrutar genieten to enjoy  

disponible beschikbaar available

dispuesto bereid prepared

la distancia de afstand the distance 

distinto verschillend different

la diversión het vermaak the entertainment

divertido leuk, vermakelijk amusing

divertirse zich vermaken to enjoy oneself 

doblar buigen to bow 

doler pijn doen to hurt

el dolor de pijn the pain 

el domicilio het woonhuis the residence

dominar beheersen to master 

la droguería de drogist the chemist

la duda de twijfel the doubt  

el dueño de eigenaar the owner 

dulce zoet sweet

durante gedurende during

E
echar gooien, schenken to pour  

echar la siesta siësta houden to have a nap

el edificio het gebouw the building

la educación de opvoeding the education 

eficaz efficiënt efficient

ejecutar executeren to execute   

el ejemplo het voorbeeld the example

el ejército het leger the army

el nivel adquisitivo de koopkracht the purchasing power

el electrodoméstico het huishoudelijk 
apparaat

the electrical 
appliance

la embarcación de boot the boat

emitir uitzenden to send out, to emit

emocionante emotioneel emotional

emocionarse geëmotioneerd raken to be moved

empezar beginnen to begin 

en cambio daarentegen whereas

en directo live live

en mitad de halverwege half way

en voz alto hardop aloud

enamorarse verliefd worden to fall in love

encantar heel leuk vinden to love

el encanto de charme the charm

encender aanzetten to turn on

encima op, boven on, on top of

encontrar vinden to find  

encontrarse zich bevinden to find yourself

el encuentro de ontmoeting the meeting

la encuesta de enquête the survey 

enfadado kwaad angry

la enfermedad de ziekte the illness 

enfermo ziek sick

el enfrentamiento de confrontatie the confrontation 

enlazar linken, verbinden to connect  

enriquecedor verrijkend enriching

ensayar repeteren to rehearse 

enseñar lesgeven to teach 

enseñar laten zien to show

el ensueño de fantasie the fantasy

entender begrijpen to understand 

enterrar begraven to bury  

la entonación de intonatie la entonación

entre tussen between

entregar hier: aangeven to hand over

el entretenimiento het vermaak the entertainment

la entrevista het interview the interview

envasado verpakt packed

el envase de verpakking the container 

envejecer verouderen to age 

enviar sturen to send
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la envidia de afgunst the envy

la época de periode, het tijdperk the period

equipado voorzien van equipped

el equipo het team the team 

equivocarse zich vergissen to be wrong about 
something

escalar (be)klimmen to climb  

la escalera de trap the stairs  

escapar ontsnappen to escape

el escenario het toneel the stage

escoger (uit)kiezen to choose  

el escultor de beeldenaar the sculptor  

la espalda de rug the back 

el espárrago de asperge the asparagus 

la especia de specerij the spice 

el especie de soort the species 

el espectador de kijker, bezoeker the spectator

el espejo de spiegel the mirror

la esperanza de vida de levensverwachting the life expectancy

esperar wachten to wait  

el esquema het schema the diagram

el estado de ánimo de gemoedsrust the mood 

la estantería de boekenkast the bookshelves

estar de acuerdo con het eens zijn met to agree with

estar sentado zitten to sit

el estilo de vida de levensstijl, 
levenswijze

the lifestyle

el estómago de maag the stomach 

la estrella de ster the star 

estrellar breken, verbrijzelen to break  

estrenar in première gaan to premiere

el estrés de stress the stress

estresado gestrest stressed

estricto strikt strict

estupendo uitstekend wonderful

evidente duidelijk, 
vanzelfsprekend

obvious

evidentemente duidelijk obviously

evitar vermijden to avoid 

exagerar overdrijven to exaggerate 

el exiliado de banneling the exiled

exiliarse emigreren to take up exile

el exilio het ballingschap the exile

el éxito het succes the success

la experiencia de ervaring the experience

la exposición de expositie the exhibition

la extinción het uitsterven the extinction

extranjero buitenlands foreign

el extranjero het buitenland the foreign

extraño vreemd strange

extremeño uit Extremadura from Extremadura

F
fácil makkelijk easy

la falta het gebrek the shortage 

faltar missen to miss  

fatal beroerd terrible

la fatiga de vermoeidheid the fatigue  

feliz gelukkig happy

femenino vrouwelijk feminine

la feria de beurs het fair  

festivo feest- festive

la fibra vegetal de plantaardige vezel the vegetable  
fibre

la fiebre de koorts the fever 

firmar ondertekenen to sign 

flamenco Vlaams Flemish

la flecha de pijl the arrow  

la flexión het buigen, strekken the flexing  
exercise

la fluidez de vloeiendheid the fluency

la forma verbal de werkwoordsvorm the verbal form

fortalecer versterken to strengthen 

freír bakken to fry 

el frigorífico (frigo) de koelkast the refrigerator

la frontera de grens the border 

frotar wrijven to rub 

el fruto seco de gedroogde vrucht 
(incl. noten)

the dried fruit

fuera (de) buiten outside

la fuerza de kracht the power  

fumar roken to smoke 

el fundador de oprichter the founder  

fundar oprichten to found
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G
las gafas de bril the glasses 

la galleta het koekje the biscuit 

ganar winnen to win  

la garganta de keel the throat 

gastar (geld) uitgeven, 
besteden

to spend

genial fantastisch brilliant

el gerundio het verbaal substantief 
(gerundium)

the gerund

el gesto het gebaar the gesture

la gira de tour, ronde the tour

el gobierno de regering the government

el golpe de Estado de staatsgreep the coup d’etat 

el gorro het hoofddeksel the hat 

grabar opnemen to record 

la gracia de aardigheid the grace

el guante de handschoen the glove 

guardar bewaren to keep  

el/la guardia de politieagent(e) the police officer

la guía de gids (boek) the guide book

el gusto de smaak the taste 

H
habitual gebruikelijk usual

hace (+indicación 
temporal)

tijdsaanduiding + 
geleden

time frame + ago

hacer doen, maken to do, to make

hacer submarinismo duiken to dive

hacia richting towards    

el hambre de honger the hunger 

la harina de bloem the flour

hasta tot until

hasta que totdat until

el hecho het feit the fact

la herida de wond the wound 

hermoso mooi beautiful

hervir koken (water) to boil

el hidrato de carbono de koolhydraat the carbohydrate

el hidroavión het water-/blusvliegtuig the seaplane

la hierba het kruid the herb 

el hierro het ijzer the iron

el hito de mijlpaal the milestone 

el hogar de haard the fireplace

la hoja het blaadje (papier) the sheet of paper

el hombro de schouder the shoulder 

el horario de openingstijden the opening hours

el horno de oven the oven 

hoy en día vandaag de dag today, nowadays

el huevo het ei the egg 

huir vluchten to flee 

I
igual hetzelfde same

la ilusión het enthousiasme the enthusiasm

imaginario imaginair, denkbeeldig imaginary

la impaciencia het ongeduld the impatience 

impactante indrukwekkend impressive

el imperativo de gebiedende wijs the imperative

el imperio het rijk the empire  

implicar impliceren, met zich 
meebrengen

to implicate

importar van belang zijn to matter

la imprenta de boekdrukkunst the art of

imprescindible onmisbaar indispensable

impresionar indruk maken, 
imponeren

to impress

la inauguración de initiatie, inzegening the inauguration

el incendio forestal de bosbrand the forest fire

incluso zelfs even

incómodo ongemakkelijk uncomfortable

increíble ongelooflijk incredible

(in)dependiente (on)afhankelijk (in)dependent

independizarse letterlijk: onafhankelijk 
worden, figuurlijk: op 
zichzelf gaan wonen

to become 
independent

indígena inheems indigenous

la infancia de kindertijd the childhood 

el infinitivo het hele werkwoord the infinitive

la infusión de kruidenthee the infusion 

la iniciativa het initiatief the initiative 

el inicio het begin the beginning

inmediatamente meteen immediately

inmobiliario onroerend goed- real-estate

inolvidable onvergetelijk unforgettable
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la inscripción de inschrijving the application

(in)seguro (on)zeker (in)secure

insoportable ondraaglijk unbearable

instantáneamente meteen, direct directly

integral volkoren wholegrain

intentar proberen to try 

el intercambio de uitwisseling el intercambio

el interiorismo het interieur design the interior design

el interlocutor de gesprekspartner the interlocutor

internarse binnendringen to penetrate 

la interrupción de onderbreking the interruption 

inundar overstromen to flood

invadir binnendringen to invade 

el invento de uitvinding the investigation

ir gaan to go 

(ir)regular (on)regelmatig (ir)regular

izquierda links left

J
el jabón de zeep the soap 

el jamón de ham the ham 

el jarrón de vaas the vase

la jirafa de giraffe the giraffe

joven jong young

el jubilado de gepensioneerde the pensioner

jubilarse met pensioen gaan to retire

el júbilo de vreugde the jubilation 

el juego het spel the game

jurar zweren to swear 

la justicia de gerechtigheid the justice 

justificar verantwoorden to justify 

la juventud de jeugd the youth

L
el labio de lip the lip 

el lácteo het zuivelproduct the dairy 

el ladrillo de baksteen the brick

la lámpara de pie de staande

la lana de wol the wool 

el lápiz het potlood the pencil

el largometraje de langspeelfilm the full-length film

la lata het blik the tin

el lavadero de wasruimte (ruimte 
voor wasmachine en 
droger)

the washing place

la lavadora de wasmachine the washing

lavar wassen to wash 

el lavavajillas de vaatwasser the dishwasher

la leche de melk the milk 

la lechuga de (krop)sla the lettuce

el legumbre de peulvrucht the legume 

la lejía het bleek the bleach

lejos de ver van far from

la lengua materna de moedertaal the mother tongue

el lenguaje de taal the language 

lento langzaam slow

levantarse opstaan to get up

la ley de wet the law 

la leyenda de legende the legend  

la libertad de vrijheid the freedom 

liderado geleid controlled

ligero licht light

el limón de citroen the lemon 

limpio schoon clean

lingüístico taalkundig linguistic

listo klaar ready

la llamada het telefoontje the phone call 

llamar bellen to call

la llegada de aankomst the arrival  

llegar aankomen to arrive  

llenar vullen to fill

llevar meebrengen to bring 

llevarse de meenemen uit to take from

llover regenen to rain 

la lluvia de regen the rain

el local de kroeg the pub

la loncha de plak the slice 

los demás de rest, anderen the rest

la lucha de strijd the battle

luchar strijden to fight 

luego daarna afterwards, later

el lugar de plek the place

el lujo de luxe the luxury  



12

© Uitgeverij Talenland, 2016AULA INTERNACIONAL 2 NUEVA EDICIÓN  Glosario alfabético

luminoso licht light

la luna de maan the moon  

la luna de miel de huwelijksreis, 
wittebroodsweken

the honeymoon

la luz het licht the light

M
machacar fijnstampen to crush 

la madera het hout the wood

la madrugada de vroege ochtend, 
dageraad

the early morning, 
dawn

la madurez de volwassenheid the maturity 

maduro rijp ripe

la magdalena het cakeje the cake

maltratar mishandelen to mistreat 

mandar sturen to send

la mano de hand the hand 

mantener onderhouden to maintain 

el mantenimiento het onderhouden the maintenance 

la mantequilla de boter the butter

la manzana de appel the apple

la manzanilla de kamille(thee) the camomile 

maquillarse zich opmaken to put on makeup

la maravilla het wonder the miracle

el marcador temporal de tijdsaanduiding, 
signaalwoorden van tijd

the tense

marcharse vertrekken to leave  

mareado misselijk nauseous

la mariposa de vlinder the butterfly  

el marisco de zeevrucht the shellfish 

el mármol het marmer the marble  

la mascarilla het masker the face mask

masculino mannelijk masculine

matar doden to kill 

la mate Zuid-Amerikaanse thee South American tea 

materno van moeders kant maternal

matinal ochtend- morning

el matiz de nuance the nuance

matizar nuanceren to nuance   

la mayoría de meerderheid the majority

mediano gemiddelde medium-sized

la medida de maat, de afmeting the measurement

medio gemiddeld average

el medio ambiente het milieu the environment

el mejillón de mossel the mussel 

mejorar verbeteren to improve 

el melocotón de perzik the peach 

el/la menor de minderjarige someone under age

el mensaje de boodschap the message

la merienda het vieruurtje the afternoon snack

la mesa de centro de salontafel the coffee table

meter zetten to put 

el metro cuadrado de vierkante meter the square metre

mezclar mengen to mix 

el miedo de angst the fear

la miel de honing the honey 

mientras terwijl while

milenario eeuwenoud millenary

el mimbre het rotan the wicker

minoritario minderheids- minority

la mirada de blik the look 

mirar kijken to look at

mismo hetzelfde same

mítico mythisch mythical

la mochila de rugzak the backpack

el modo de manier the manner 

la molestia de overlast the annoyance 

el mono de aap the monkey  

montar opzetten to assemble

morder bijten to bite 

moreno donker, bruin (van de 
zon)

dark, bronzed

morir dood gaan to die

mostrar laten zien to show

moverse zich bewegen to move oneself

movilizar mobiliseren to mobilise 

el movimiento de beweging the movement

muchas veces vaak often

la muela de kies the molar 

el mundial de 
wereldkampioenschappen

the world 
championship

el mural de muurschildering el mural

el murciélago de vleermuis the bat 
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el musulmán de moslim the Muslim

N
nacer geboren worden to be born

nadar zwemmen to swim  

nadie niemand nobody

la nariz de neus the nose 

narrar vertellen to tell  

la natación de zwemsport the swimming 

el nativo de moedertaalspreker el nativo

la náusea de misselijkheid the nausea 

necesitar nodig hebben to need  

negar ontkennen to deny 

negarse weigeren to refuse

el negocio het bedrijf the business

nervioso nerveus nervous

neutro neutraal neutral

ningún geen enkele not a single

el níspero de mispel the loquat 

el nivel het niveau the level

nocturno nachtelijk night, nocturnal

el nombre het zelfstandig 
naamwoord

the noun

la novedad de nieuwigheid, het 
nieuwtje

the novelty

la novela de roman the novel

la nube de wolk the cloud  

el núcleo de kern the nucleus 

el nuez de (wal)noot the nut 

numeroso talrijk numerous

nunca nooit never

O
o sea met andere woorden, 

oftewel
in other words

obeso zwaarlijvig, met 
overgewicht

obese

el objeto directo (OD) het lijdend voorwerp the direct object

obligar verplicht stellen to oblige

la obra het oeuvre the work

obtener behalen to obtain  

obtener verkrijgen to obtain 

occidental westelijk western, occidental

el ocio de vrije tijd the free time

oculto verborgen hidden

ocupar bewonen to take up

ocupar bezetten to occupy   

ocurrir gebeuren, plaatsvinden to happen

odiar haten to hate 

ofender beledigen to insult 

la oferta de aanbieding the offer

ofrecer aanbieden to offer

el oído het gehoor, oor the hearing

el ojo het oog the eye 

la olla de kookpot, grote pan the pot 

olvidar vergeten to forget

opinar van mening zijn to believe 

oral mondeling oral

oralmente mondeling orally

ordenar bevelen to order 

originario de afkomstig uit native to

la ortiga de brandnetel the nettle 

oscuro donker dark

el oso pardo de bruine beer the brown bear

otra vez alweer, nog een keer again

P
el pádel het padel (sport tussen 

tennis en squash)
the paddle tennis

el paisaje het landschap the landscape 

el pájaro de vogel the bird

pálido bleek pale

el palillo het stokje the stick 

el pan het brood the bread 

el papel de rol the role

el paquete het pak the package 

para voor, om, te to

la parada de halte the stop  

parar stoppen to stop 

parcial gedeeltelijk partial

parecerse a lijken op to look like

parecido gelijksoortig similar

la pared de muur la pared

el participio het voltooid deelwoord the past participle

el pasado (de indicativo) de verleden tijd the past tense
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pasado mañana overmorgen the day after 
tomorrow

pasar doorbrengen to pass 

pasar gebeuren to happen

pasárselo (+adjetivo) het + bijv. nw + hebben to have a (+adjective) 
time

pasear wandelen to walk 

el paseo de boulevard the boulevard  

el paso de stap the step 

la patata de aardappel the potato

paterno van vaders kant paternal

la patrulla de patrouille the patrol  

peatonal voetgangers- pedestrian

pedir vragen, verzoeken to request

pedir bestellen to order

pegar plakken to stick 

peinar kammen to brush

pelar pellen, schillen to peel  

la película de film la película

el peligro het gevaar the danger 

el pelo het haar the hair 

la pena de moeite the effort 

la pena de muerte de doodstraf the death penalty

la península ibérica het Iberisch schiereiland the Iberian Peninsula

pensar denken to think 

peor slechter worse

perder verliezen to lose 

el periódico de krant el periódico

la perla de parel the pearl

el permiso de toestemming the permission

pero maar but

el perro de hond the dog

la persiana het rolluik, het 
rolgordijn

the blinds

pertenecer behoren to belong to  

pesado zwaar heavy

la pesca de visserij the fishing  

el pescado de vis the fish 

pescar vissen to fish  

el peso het gewicht the weight 

pesquero vis- fishing

la petición de vraag, verzoek the request  

picado gehakt chopped

el pie de voet the foot 

la piedra de steen the stone

la piel het leer, de huid the leather, the skin

la pierna het been the leg 

la pieza het stuk, gedeelte the part 

la píldora de pil the pill 

la piña de ananas the pineapple

pintar schilderen, verven to paint

el pintor de schilder the painter

pisar betreden to step on 

la piscina het zwembad the swimming

la pizarra het schoolbord the blackboard

planificar plannen to plan

el plano de plattegrond the plan

la planta de verdieping the floor

el plátano de banaan the banana 

el plato het gerecht the dish 

pleno vol, volledig full

la pluma de veer the feather  

plural meervoud plural

el poblado de nederzetting the town  

pobre arm poor

poder kunnen, mogen to be able to, to can

poderoso machtig powerful

el poema het gedicht the poem

el polaco het Pools Polish 

poner leggen to put 

por eso daarom that’s why

por lo menos minstens at least

por supuesto natuurlijk of course

por unidad per stuk per unit

porque omdat because

el portal de startpagina the portal

el postre het toetje the dessert 

preguntar vragen to ask 

la prensa de pers the press

preocuparse zich zorgen maken to worry about

la preposición het voorzetsel the preposition

el presente (de 
indicativo)

de tegenwoordige tijd the present simple
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el preservativo het condoom the condom

el preso de gevangene the prisoner

prestar (uit)lenen to lend

presumir opscheppen to brag 

el presupuesto het budget the budget

el pretérito imperfecto de onvoltooid verleden 
tijd

the imperfect tense

el pretérito indefinido de onbepaald verleden 
tijd

the past simple tense

el pretérito perfecto de voltooid 
tegenwoordige tijd

the past perfect

prevenir voorkomen to prevent 

probar proeven, uitproberen to taste

la procesión de optocht, processie the procession  

la profesión het beroep the profession

prometedor veelbelovend promising

la promoción de aanbieding the promotion

el (pronombre) 
demostrativo

het aanwijzend 
voornaamwoord

the demonstrative 
pronoun

el pronombre personal het persoonlijk 
voornaamwoord

the personal pronoun

el (pronombre) posesivo het bezittelijk 
voornaamwoord

the possessive 
pronoun

pronominal wederkerend pronominal

pronto snel fast

pronunciar uitspreken to pronounce 

el propietario de eigenaar the owner  

propio eigen your own

proponer voorstellen to suggest 

la proposición het voorstel the proposal  

la propuesta het voorstel the offer

el/la protagonista de hoofdpersoon the leading

el protector solar de zonnebrandcrème the sun cream

proteger beschermen to protect 

la proteína het eiwit the protein

próximo volgende next

el puerto de haven the port

pues nou well

Q
¡Qué dices! Wat maak je me nou! What are you saying!

quedar afspreken to arrange to meet

quedarse blijven to stay 

quejarse klagen to complain

quemarse verbanden to burn 

querer willen to want, to distribute

quitar verwijderen to remove 

R
el rabo de staart the tail

la raíz de stam the root

rápido snel fast

la raqueta het racket the racquet 

el rato het poosje a little while

rayar stralen to light up

el rebelde de rebel the rebel 

la receta het recept the recipe 

rechazar afwijzen to reject  

el recibidor de hal the entrance

recibir ontvangen to receive  

recientemente recentelijk recently

el recipiente de kom the bowl 

recoger meenemen to pick up  

recomendar aanraden to recommend 

recompensar compenseren to reward 

reconocer erkennen to acknowledge 

recto recht straight

el recuerdo de herinnering the memory

el recuerdo de groet the greeting

el recurso het hulpmiddel the resource

reflexivo wederkerend reflexive

reforzar versterken to reinforce 

el refresco de frisdrank the soft-drink 

el refugio het onderdak the shelter 

regresar terugkeren to return 

regularmente regelmatig consistently

rehabilitar opknappen to renovate  

reinterpretar herinterpreteren to reinterpret

reírse lachen to laugh 

relajarse zich ontspannen to relax

relatar vertellen, rapporteren to tell  

el reloj het horloge the watch 

el remedio het geneesmiddel the remedy 

el remo de roeisport the rowing 
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el Renacimiento de Renaissance the Renaissance

renovar vernieuwen to renovate  

renunciar afstand doen van to renounce

el repartidor de bezorger the deliveryman

repartir opnieuw uitdelen

reposar rusten to rest 

resaltar opvallen to stand out

resecar droog maken to dry up

la reserva het reservaat the reserve

el resfriado de verkoudheid the cold 

respirar ademhalen to breathe 

resultar blijken to turn out to be

retener onthouden, vasthouden to retain

reunirse samenkomen to meet  

la revelación de onthulling the revelation

revolver omroeren, omkeren to stir, to toss

el rincón het hoekje the corner

el roble de eik the oak

la roca de rots the rock

rodar opnemen (van film) to roll (film)

rodear omringen to surround

la rodilla de knie the knee 

el rollo de puinhoop, de ellende the mess

romper breken to break

rosado roze pink

rubio blond blonde

la rueda het wiel the wheel 

el ruido het geluid the noise 

ruidoso rumoerig noisy

S
saber weten, kennen to know  

el sabor de smaak the flavour 

sacar weghalen, uit halen to remove 

sacar tevoorschijn halen to get

el salar de zoutvlakte the salt flat 

la salida de uitgang the exit  

salir uitgaan to go out

el salón-comedor de woon- en eetkamer

la salud de gezondheid the health 

el saludo de groet the greeting

salvaje wild wild

sano gezond healthy

la sartén de koekenpan the frying pan

secar drogen to dry

secuenciar in volgorde plaatsen to arrange in sequence

la sede het hoofdkwartier the headquarters

seguir volgen, doorgaan to follow;  
to continue 

según volgens according to

seguramente zeker surely

la selva het woud the jungle

la semilla het zaadje the seed 

el senado de senaat the senate

sencillamente simpelweg simply

sencillo simpel, eenvoudig simple

el senderismo de wandelsport the hiking 

sentirse zich voelen to feel  

la sierra de berg(keten) the mountain

el siglo de eeuw the century

el signo het teken the sign 

siguiente volgende following

la sílaba de lettergreep the syllable

la silla de stoel the chair

el sillón de fauteuil the armchair

sin zonder without

sin embargo echter however

sincero eerlijk sincere

singular enkelvoud singular

sino maar but

la soda het koffiehuis, de 
cafetaria

the cafe

el sofá de bank the couch

soleado zonnig sunny

soler (+infinitivo) meestal, normaal 
gesproken

usually

sonreír glimlachen to smile 

sorprender verrassen to surprise

la sorpresa de verrassing the surprise  

sostenible duurzaam sustainable

suave zacht soft

subir instappen to get on

el/la submarinista de diepzeeduik(st)er the scuba diver
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subrayar onderstrepen to underline 

el subtítulo de ondertiteling the subtitles

sueco Zweeds swedish

el sueldo het loon the salary

el suelo de vloer the floor

el sueño de slaap, droom the dream 

superar overtreffen, hier: 
verbreken

to surpass

la superficie lunar het maanoppervlak the surface of the 
moon

supuestamente zogenaamd supposedly

el sustantivo het zelfstandig 
naamwoord

the noun, the 
substantive

sustituir vervangen to substitute 

T
tal vez misschien maybe

el taller de workshop the workshop

tampoco ook niet neither

tapar bedekken to cover 

taquillero succesvol, een 
kassucces

successful

tardar duren to take time

la tarjeta de kaart the card

la taza het kopje the cup 

el techo het dak the roof

la tela de stof the fabric

temporal tijdelijk temporary

el tenedor de vork the fork 

tener que moeten to have to 

tener en cuenta rekening houden to keep in mind

la terminación de uitgang (van 
bijvoorbeeld een 
werkwoord)

the ending

terminar eindigen to end  

la ternera het kalfsvlees the veal 

el terremoto de aardbeving the earthquake 

el testimonio de getuigenis the testimony 

tibio lauw lukewarm

el tiburón de haai the shark

el tiempo verbal de werkwoordstijd the verb tense

tirando okay, het gaat wel okay

el tobillo de enkel the ankle 

tocar aanraken to touch 

todavía nog steeds still

todavía no nog niet not yet

tomar nemen to take

tomar el sol zonnebaden, in de zon 
liggen of zitten

to sunbathe

el tomate de tomaat the tomato 

el tomillo de tijm the thyme 

la tonalidad de schakering the tonality

tónico beklemtoond emphasized

el tónico de tonic, lotion the tonic 

el toro de stier the bull

la tos de hoest the cough 

traducir vertalen to translate 

traer meenemen to bring 

tranquilo rustig calm

transmitir overbrengen to transmit 

trasladarse verhuizen to move 

el trastero de berging the box

el tratamiento de behandeling the treatment

tratar behandelen to treat  

tratarse de omgaan met to deal with

el trazo de kwaststreek the line

la trenza de vlecht the plait 

el trigo het graan, tarwe the wheat

el trozo het stukje the piece 

el truco de truc the trick 

tumbado liggend laid down

el turrón de noga the turron 

U
ubicar lokaliseren to locate  

últimamente de laatste lately

último laatste last

la uña de nagel the nail 

la URSS (La Unión de 
Repúblicas Socialistas 
Soviéticas)

de Sovjet-Unie (voluit: 
Unie van Socialistische 
Sovjetrepublieken)

the USSR

usar gebruiken to use 

útil nuttig useful

V
la V.O. (versión original) in de originele taal in its original 

language

la vaca de koe the cow 
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valer waard zijn to be worth

el valor de waarde the value

la valoración de waardering the recognition 

vanguardista baanbrekend, 
revolutionair

state-of-the-art

el vapor de stoom the steam 

variado gevarieerd varied

vasco Baskisch Basque

el vaso het glas the glass

el vecino de buurman the neighbour

el vegano de veganist the vegan 

el vegetariano de vegetariër the vegatarian 

la vela de kaars the candle  

la ventana het raam the window

el ventanal het grote raam the large window

ver zien to see 

la verdura de groente the vegetable 

la vergüenza de schaamte the shame

vestirse zich aankleden to get dressed

viajar reizen to travel 

el viajero de reiziger the traveller

la vida het leven the life

el vientre de buik the belly 

vincular con verbinden met to connect with

la víspera de vooravond the eve

la vista het uitzicht the view

la vivienda de woning the home

volar vliegen to fly

el voluntario de vrijwilliger the voluntary 

volver terugkeren to return 

volver a (+infinitivo) opnieuw + infinitief infinitive + again

el vuelo de vlucht the flight  

la vuelta de terugkeer the return

Y
ya al already

ya no niet meer not anymore

ya que want because

la yerba het kruid the herb  

Z
la zanahoria de wortel the carrot 


