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LEZIONE SECONDA

A casa di Claudia⊙⊙

Claudia: Che caldo questa notte! Si sudava. Mamma, che ore sono?

Mamma: È ancora presto, sono le sette.

Claudia: Che tempo fa oggi?

Mamma: È annuvolato, pioverà . . .ma a proposito, a che ora sei rientrata
ieri sera?

Claudia: Ma lo sai, no? Verso l’una.

Mamma: Dico, è un’ora decente per rincasare?

Claudia: Ho anche telefonato a papà . . .

Mamma: Bella scusa! Uno telefona e allora tutto è apposto.

Claudia: Uffa! Cominciamo già cos̀ı presto?

Mamma Quando ero ragazza io, questo non era permesso. Eravamo a casa
già alle otto e mezza. Mio padre a quell’ora ci voleva a tavola.

Mangiavamo e non si usciva più. Ma già, erano altri tempi. Avrei
preferito essere giovane ora. Abbassa la radio! C’è gente che

ancora dorme a quest’ora.

Sandro: S̀ı, Mamma. È pronto il caffè?

Mamma Eccolo.

Claudia: Sandro, mi presti il romanzo che hai comprato la settimana scorsa?
Come si chiama? Non mi ricordo il titolo.

Sandro: Ma di quale romanzo stai parlando?

Claudia: Mi pare che stai diventando un po’ vecchio. Dimentichi tutto.

Sandro: Ma che cos’hai stamattina? Ancora però non so di quale romanzo

parli. Quello forse che abbiamo comprato insieme e di cui non
avevi mai sentito parlare?

Claudia: Esattamente.

• Vocabolario
abbassare la radio / de radio zachter zetten

annuvolato / bewolkt
apposto / in orde

a proposito / à propos
decente / behoorlijk
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gente, la / de mensen

già / al, reeds
parere / lijken

uscire / uitgaan
rincasare (of) rientrare / (weer) thuis komen

romanzo, il / de roman
scorso / vorige

Lijdende vorm

Het Italiaans kent twee hulpwerkwoorden van de lijdende vorm, nl. essere
en venire. Aangezien essere ook al als zelfstandig werkwoord (koppelwerk-
woord) en als hulpwerkwoord van de voltooide tijd dienst doet, is het soms

mogelijk een zin op twee manieren te interpreteren.

La porta è aperta.

kan men lezen als ‘De deur is open’, waarbij men dan è ziet als een vorm

van het koppelwerkwoord essere, en aperta als een bijvoeglijk naamwoord;
maar ook als ‘De deur wordt opengedaan’. In het laatste geval wordt è opge-

vat als vorm van het hulpwerkwoord van de lijdende vorm essere, en aperta
als voltooid deelwoord van het werkwoord aprire. Het aantal zinnen dat op
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deze manier ambigu is, is niet zo groot, onder meer omdat de taalgebruiker

middelen heeft om deze ambigüıteit te vermijden. Zo kan hij bijvoorbeeld
in plaats van voor essere voor het hulpwerkwoord venire kiezen.

La porta viene aperta.

is alleen maar te lezen als ‘De deur wordt opengedaan’.

Een andere manier om een lijdende zin eenduidig te laten zijn, is het expliciet
vermelden van de handelende persoon of instantie. Zo is de zin:

La porta è aperta da Mario.

alleen te begrijpen als lijdende zin, nl.: ‘De deur wordt door Mario openge-
daan’.

Als men een lijdende zin voltooid wil maken, heeft men echter weer alleen

de beschikking over essere, dat in dat geval —evenals wanneer het als hulp-
werkwoord van de voltooide tijd wordt gebruikt— zijn voltooid deelwoord

’leent’ van stare.

La porta è stata aperta (da Mario).

betekent: ‘De deur is (door Mario) opengedaan’.

Voor Nederlanders is het belangrijk zich goed rekenschap te geven van het

feit dat het ‘geworden’ dat in het Nederlands niet zichtbaar is, in het Ita-
liaans dus wèl gerealiseerd wordt, en wel via het voltooid deelwoord stato.

Dit voltooid deelwoord stato heeft de gebruikelijke vier mogelijke uitgangen
(o, a, i, e). Aangezien het gaat om een voltooid deelwoord dat vervoegd
wordt met essere, hangt het uiteraard af van het geslacht en getal van het

onderwerp voor welke uitgang gekozen moet worden.

Zoals men in het geval van een voltooide lijdende zin alleen maar essere
kan gebruiken en niet venire, zo heeft men ook bij combinaties van modale

hulpwerkwoorden en lijdende zinnen alleen de mogelijkheid om essere te
gebruiken.

La porta dev’essere chiusa alle dieci.

De deur moet om tien uur gesloten worden.

Le lettere possono essere buttate via.

De brieven kunnen weggegooid worden.

Een alternatieve zeer veel gebruikte manier om dover essere + voltooid

deelwoord uit te drukken is: een vorm van het werkwoord andare +
voltooid deelwoord.
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Il lavoro dev’esser fatto prima di domani.

Il lavoro va fatto prima di domani.
Het werk moet voor morgen gedaan worden.

Le regole devono essere rispettate.
Le regole vanno rispettate.

De regels moeten in acht genomen worden.

Questo dovrebbe essere detto prima.
Questo andrebbe detto prima.

Dit zou eerder gezegd moeten worden.

Samenvattend lijdende vorm:

[♠] Het hulpwerkwoord van de lijdende vorm is essere of venire in onvol-

tooide zinnen.

[♠] Handelende persoon of instantie ingeleid door da (door).

[♠] Het hulpwerkwoord van de lijdende vorm is essere in voltooide zinnen
en in het geval van een modale lijdende zin.

[♠] In voltooide lijdende zinnen staat altijd stato/a/i/e.

[♠] Bij zowel essere als venire altijd aanpassing van de uitgang van het
voltooid deelwoord aan het onderwerp.

[♠] De combinatie van een vorm van het werkwoord andare en een voltooid

deelwoord, is gelijk aan een combinatie van dovere + essere en een
voltooid deelwoord: Questo va fatto subito = Questo dev’essere

fatto subito: Dit moet meteen gedaan worden.

Oefening 1

Vertaal in het Nederlands:

1. Siamo stati assunti un anno fa. [assumere = aannemen]

. . .

2. Questa pillola dovrebbe essere presa due volte al giorno.
. . .

3. La casa dovrà essere venduta prima di marzo.

. . .

4. I cantanti volevano essere pagati immediatamente.

. . .

5. Quel concerto sarà trasmesso dalla Rai. [trasmettere = uitzenden]
. . .
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6. Da chi è stata scritta la Divina Commedia. Non lo sapevano.

Oefening 2 ⊙⊙

Assumono Giorgio?

S̀ı, probabilmente Giorgio viene assunto.

1. Qui costruiscono un albergo di lusso?

. . .

2. Invitano anche le mogli?

. . .

3. Chiamano il dottore?
. . .

4. Chiudono questa strada al traffico?
. . .

5. Vendono la villa al mare?

. . .

6. Gli mandano un telegramma?
. . .

Oefening 3 ⊙⊙

Hanno assunto Ugo Monti?
No, non è stato assunto.

Hanno avvertito i genitori?
No, non sono stati avvertiti.

1. Hanno riparato la sua macchina?
. . .

2. Hanno chiuso la fabbrica?
. . .

3. Hanno arrestato il portiere?

. . .

4. Hanno invitato tutti gli amici?

. . .
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5. Hanno pubblicato le sue lettere?

. . .

6. Hanno accettato la sua domanda?

. . .

Oefening 4

Vul aan zoals in het voorbeeld:
Gorilla (maschile)
Sono un gorilla, cioè faccio il gorilla di mestiere.

1. Attrice
Sono . . .

2. Giornalista (maschile)
Sei . . .

3. Poliziotto

Sono . . .

4. Avvocato

È . . .

5. Scrittore

È . . .

6. Dentista (femminile)

Sei . . .

7. Architetto

È . . .

Oefening 5
Ga te werk zoals in het voorbeeld:

Tutti hanno letto il libro.
Il libro è stato letto da tutti.

1. La polizia ha arrestato due dei tre ladri.

. . .

2. Il terremoto di alcuni anni fa ha distrutto gran parte della Basilica di

San Francesco.
. . .

3. I figli hanno fatto il primo passo.
. . .
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4. Tra Natale e capodanno gli italiani hanno consumato più di un milione

di bottiglie di spumante.
. . .

5. Tutti noi abbiamo seguito la partita tra l’Italia e l’Olanda.

. . .

6. I vicini ci hanno invitati per una festa sabato prossimo.

. . .

7. Quando sua madre glielo ha chiesto, Claudia ha abbassato la radio.
. . .

8. Quando stavano nella casa dei genitori di Anna, i bambini hanno rotto
tutti i bicchieri. [rompere (rotto) = breken]

. . .

9. Hanno visto due ragazzi con una barba nera, mentre uscivano da un
bar in piazza Roma.

. . .

Oefening 6
Ga te werk zoals in het voorbeeld:

Chi aveva fatto quelle fotografie? Piero.
Quelle fotografie erano state fatte da Piero.

1. Chi aveva scritto l’articolo su Federico Fellini? Quel giornalista dal
nome strano.

. . .

2. Chi avevano fatto le spese per il weekend? Anna e Elena.
. . .

3. Chi aveva dato la pappa a Giancarlo? La nostra vicina di casa.
. . .

4. Chi aveva preso la decisione di chiudere tutte le tre fabbriche? I di-

rettori.
. . .

5. Chi aveva dato il numero di telefono? Uno sconosciuto.
. . .

6. Chi aveva avvertito i clienti che il libro non era arrivato in tempo?

Noi.
. . .
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Oefening 7

Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Dovremmo fare le valigie prima delle cinque.

Le valigie dovrebbero essere fatte prima delle cinque.
Le valigie andrebbero fatte prima delle cinque.

1. Dovremmo vendere l’appartamento in via Marini.

. . .

. . .

2. Dovremmo pagare il conto prima della fine del mese.
. . .
. . .

3. Dovremmo mangiare quel pesce al più presto possibile.

. . .

. . .

4. Dovremmo cambiare i soldi entro domani sera.
. . .

. . .

Wederkerende voornaamwoorden

We weten uit Lo Stivale I dat wederkerende en wederkerige werkwoorden
(b.v. amarsi / elkaar liefhebben, incontrarsi / elkaar ontmoeten met es-

sere vervoegd worden, hetgeen natuurlijk met zich mee brengt dat de eind-
letter van het voltooid deelwoord zich richt naar het onderwerp.



LEZIONE SECONDA: A CASA DI CLAUDIA 31

We hebben het nog niet zo uitgebreid gehad over de plaats van onbeklem-

toonde wederkerende voornaamwoorden in constructies met een infinitief.
Die staan, als ze zonder nadruk gebruikt worden, op dezelfde plaats als an-

dere onbeklemtoonde voornaamwoorden. Dit betekent dat als de infinitief
afhangt van een modaal hulpwerkwoord je kan kiezen waar je de voornaam-

woorden plaatst, nl. ofwel voor het modale hulpwerkwoord ofwel aan de
infinitief vast.

Non vuole farsi la barba.
Non si vuole fare la barba.
Hij wil zich niet scheren.

Non posso permettermelo.

Non me lo posso permettere.
Ik kan het me niet veroorloven.

In constructies waarin de infinitief afhangt van een voorzetsel, een bijvoeglijk

naamwoord, een ander werkwoord dan een modaal hulpwerkwoord, kan het
voornaamwoord (of de voornaamwoorden) alleen maar aan de infinitief vast

komen te zitten. Denk aan bijvoorbeeld:

Avevano promesso di darglielo subito.

Zij hadden beloofd het hem meteen te geven.

Als de voornaamwoorden in deze constructies wederkerend voornaamwoord
zijn, gedragen ze zich wat plaats betreft net als het gewone onbeklemtoonde

voornaamwoord, dus: aan de infinitief vast, en dit is de enige mogelijkheid.

Gli studenti non hanno ancora voglia di laurearsi.

De studenten hebben nog geen zin om af te studeren.

Forse è meglio riposarsi un paio di giorni.

Misschien is het beter om een paar dagen uit te rusten.

Le piace alzarsi prima degli altri.

Ze vindt het leuk om eerder dan de anderen op te staan.

Samenvattend wederkerende en wederkerige voornaamwoorden:

[♠] Het wederkerend of wederkerig voornaamwoord komt in constructies
waarin de infinitief afhangt van een voorzetsel, een bijvoeglijk naam-

woord of werkwoord aan de infinitief vast.

[♠] Het wederkerend voornaamwoord komt in constructies waarin de infi-

nitief afhangt van een modaal hulpwerkwoord ofwel vóór het modale
hulpwerkwoord ofwel aan de infinitief vast.



LEZIONE SECONDA: A CASA DI CLAUDIA 32

Oefening 8

Ga te werk zoals in het voorbeeld:
decidersi ad accettare il lavoro.

Prima di decidermi ad accettare il lavoro,
ho pensato molto.

1. mettersi a sparare [sparare = schieten]
. . .

voglio vedere il mio avversario.

2. svegliarsi
. . .

dovete cercare di ricordare il vostro sogno.

3. avvicinarsi [avvicinarsi = naderbij komen]

. . .
hanno aspettato più di un’ora.

4. occuparsi di politica
. . .

che cosa hai fatto?
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Oefening 9

Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Ti lavi le mani prima di venire a tavola? [lavarsi = wassen]

Le mani te le lavi prima di venire a tavola?

1. Si pettina i capelli prima di andare alla festa? [pettinarsi = kammen]

. . .

2. Vi misurate la temperatura quando avete un raffreddore? [misurarsi

= meten]
. . .

3. Vi ricordate il titolo di quel libro che abbiamo comprato insieme?

. . .

4. Claudia di solito per andare all’università si mette i blue jeans.
. . .

5. Ti fai la doccia prima di andare a dormire?
. . .
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Oefening 10

Vul aan met het werkwoord volerci [volerci = nodig zijn].

1. Quante ore . . . per riparare la mia macchina?

. . .

2. Renata, quanto tempo . . . per fare il Risotto ai funghi porcini?

. . .

3. . . . almeno cinquanta bicchieri da vino e 30 da birra.

Oefening 11 ⊙⊙

Dictee: maak en lever in:
Claudia vuole . . .

Oefening 12
Vertaal in het Italiaans en lever op een apart blaadje in:

1. Het huis moest voor twee miljoen Lire verkocht worden, maar het is
verkocht voor slechts anderhalf miljoen Lire.

2. Ze hadden besloten zich te amuseren en zich geen zorgen te maken
over de situatie thuis.

3. Zijn vrouw moest gisteren aan haar hart geopereerd worden. Ze zullen

morgen weten of de operatie gelukt is.

4. Hij wordt al sinds enige tijd door een rode auto gevolgd.

5. De moeder van Claudia zou er de voorkeur aan hebben gegeven nu jong

geweest zijn. Toen zij jong was moest ze vroeg thuis zijn en mocht ze
’s avonds niet meer uitgaan.

6. Alle brieven werden door zijn secretaresse geschreven. Maar hij zal ze

wel allemaal getekend hebben, niet?

7. Die foto’s zullen niet gepubliceerd kunnen worden.

8. Al in februari waren ze door vrienden gewaarschuwd dat ze door de

politie gezocht werden.

9. De rekening moest binnen een maand betaald worden.

10. In haar hele leven is ze nooit gekust. Wat verdrietig.
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11. Toen Carlo en jij elkaar zijn tegengekomen, ben je meteen door hem

herkend.

12. Ze zouden door die bekende fotograaf gefotografeerd willen worden,
maar hij heeft helaas geen tijd om het te doen.

13. De titel van die roman? Hoe komt het dat ze zich die niet herinnert?
We waren samen toen we hem gekocht hebben.

14. Om een nieuw hotel te bouwen is veel geld nodig.

15. Voor we ons met politiek bezig hielden, hebben we vele dingen gedaan.

16. Ze hielden tien jaar geleden veel van elkaar, maar nu haten ze elkaar
en maken altijd ruzie.

17. Die acteur was door heel veel mensen herkend.

CANZONE

Ci vuole un fiore di Sergio Endrigo

Per fare un tavolo

ci vuole il legno.
Per fare il legno

ci vuole l’albero.
Per fare l’albero

ci vuole il seme. [seme = zaadje]
Per fare il seme

ci vuole il frutto.
Per fare il frutto
ci vuole il fiore.

ci vuole un fiore
ci vuole un fiore

Per fare un tavolo
ci vuole un fiore

ecc. ecc. Per fare un fiore
ci vuole un ramo [ramo = tak]

Per fare il ramo
ci vuole l’albero.

Per fare l’albero
ci vuole il bosco.
Per far il bosco

ci vuole il monte.
Ci vuole la terra
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per fare la terra. Ci vuole il fiore

per fare tutto
ci vuole un fiore...

(G. Rodari, L.E.Bakalov, S. Endrigo, 1974, BMG Ricordi S.p.A.)
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