LEZIONE TERZA

STANOTTE NON ME NE IMPORTA NIENTE

LEZIONE TERZA: STANOTTE NON ME NE IMPORTA NIENTE

39

LEZIONE TERZA
Stanotte non me ne importa niente! ⊙⊙
Giorgio:

Balliamo ancora, Claudia?

Claudia:

Preferisco aspettare un po’ se non ti dispiace, sono stanca e sento
caldo.

Giorgio:

Va bene. Vuoi rimanere qui o preferisci andar fuori?

Claudia:

Qui c’è troppa gente, troppo fumo. Andiamo a vedere la piscina.

Giorgio:

Mettiamoci in quella sdraio! Ah, qui si sta veramente meglio.

Claudia:

No, no. Ho paura delle sdraio. Una volta non l’ho aperta bene,
sono caduta, mi sono fatta male e mi sono addirittura rotta due
dita.

Giorgio:

Capisco, allora sediamoci sul bordo della piscina.

Claudia:

Sı̀, . . . sai cosa faccio? Mi levo le scarpe altrimenti finiscono in
acqua.

Giorgio:

Non ti preoccupare! Se ti cadono le scarpe mi tuffo, cosı̀ ho una
bella scusa per fare un bagno.

Claudia:

Senti, perché non facciamo davvero una bella nuotata? Tanto mi
sono già messa il costume di Marta. Ma tu il costume non ce l’hai!
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Giorgio:

Io mi tuffo con i blue jeans.

Claudia:

E dopo cosa ti metterai?

Giorgio:

Mi farò dare qualcosa da Vittorio, e poi vediamo.

Claudia:

Dai, sbrighiamoci altrimenti mi passa la voglia.

Giorgio:

Su, buttati, l’acqua è bella calda, non te ne pentirai.
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• Vocabolario
addirittura / zelfs
altrimenti / anders
averci / hebben
bordo, il / de rand
cadere / vallen
costume, il / het badpak
davvero / werkelijk
dito, il; le dita (mv.) / de vinger
farsi male / zich pijn doen
finire (isco-groep) / terechtkomen, afmaken
gente, la (+ w.w. in enk.) / de mensen
mettersi / gaan zitten, aantrekken
nuotare / zwemmen
pentirsi / spijt hebben, krijgen piscina, la / het zwembad
(sedia a) sdraio, la / de ligstoel
rompere (rotto) / breken
sbrigarsi / zich haasten
sedersi / gaan zitten
tanto / kan veel betekenen, hier: toch
tuffarsi / een duik nemen

Het gebruik van ne
Men onderscheidt verschillende soorten ne:
[a] Het ne dat een voorzetselzin vervangt die begint met di of da1
Avete bisogno della macchina? No, non ne abbiamo bisogno.
Hebben jullie de auto auto nodig? Nee, we hebben hem niet
nodig.
1

Niet alle di’s en da’s. Zo worden ‘Il libro di Mario’ en ‘Andiamo dal dottore’
niet tot ne gepronominaliseeerd. Het di Mario van de eerste zin kan door suo worden
vervangen. Het dal dottore door ci.
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Siete tornati da Roma? Sı̀, ne siamo appena tornati.
Zijn jullie terug uit Rome? Ja we komen er net vandaan.
[b] Het ne dat een constructie met een delend lidwoord vervangt.
Hai comprato delle fragole? No, non ne ho comprate.
Heb je aardbeien gekocht? Nee, ik heb er geen gekocht.
[c] het ne dat een zelfstandig naamwoord vervangt dat gecombineerd wordt
met een getal of andere quantificator (woord dat een hoeveelheid uitdrukt). De quantificator blijft staan.
Leggono molti fumetti? Sı̀, ne leggono molti.
Lezen ze veel stripverhalen. Ja ze lezen er een hoop.
Io avevo nove anni, lui ne aveva diciassette.
Ik was negen jaar oud, hij was zeventien.
Quante sorelle hai? Ne ho due.
Hoeveel zusters heb je. Ik heb er twee.
In het geval de quantificator is: tutto/a/i/e, dan is het vervangende
woordje van het zelfstandig naamwoord niet ne, maar lo, la, li, of le.
Hanno mangiato tutta la torta? Sı̀, l’hanno mangiata tutta.
Hebben ze de hele taart opgegeten? Ja, ze hebben hem helemaal opgegeten.
Als ne van type b. en c. in een voltooide constructie gebruikt wordt, leidt
dat voor de meeste Italianen in voltooide zinnen tot aanpassing in geslacht
en getal van het voltooid deelwoord. Vervangt het een mannelijk meervoud,
dan verandert de eind o van het voltooid deelwoord in een i, vervangt het
een vrouwelijk enkelvoud, dan verandert hij in een a; en vervangt het een
vrouwelijk meervoud, dan verandert hij in een e.
C’erano quattro libri, ma loro ne hanno comprati tre.
Er waren vier boeken, maar zij hebben er drie gekocht.
Er is echter géén accordo bij geval a:
Avete parlato dei problemi? No, non ne abbiamo parlato.
Hebben jullie over de problemen gesproken?
Nee, we hebben het er niet over gehad.
Hanno avuto paura dei cani? No, non ne hanno avuto paura.
Zijn ze bang geweest voor de honden? Nee, ze zijn er niet bang
voor geweest.
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Hieronder een mogelijke manier om ne en ci bij de rijtjes van het onbeklemtoonde pronomen op te nemen.
ONBEKLEMTOOND
meew. vw. lijd. vw.
mi
mi
ti
ti
gli
lo
le
la
ci
ci
vi
vi
gli
li
gli
le
ci
ne

BEKLEMTOOND
meew. vw. lijd. vw.
a me
me
a te
te
a lui
lui
a lei
lei
a noi
noi
a voi
voi
a loro
loro
a loro
loro

Schema: voornaamwoorden meewerkend voorwerp en lijdend voorwerp
Zoals men onbeklemtoonde voornaamwoorden kan combineren, zo zijn er ook
bepaalde combinaties tussen de onbeklemtoonde meewerkend voorwerpen en
ne en tussen ci en onbeklemtoonde lijdend voorwerpen mogelijk. Dit leidt
dan weer tot de gebruikelijke klankverandering van het eerste voornaamwoord. Nog eventjes voor de goede orde het principe:
Me lo dice spesso.
Hij/zij/u zegt het me vaak.
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Te la presento senz’altro.
Ik stel je haar beslist voor.
Non ce li vuoi dare?
Wil je ze ons niet geven?
Ve le riporterò domani.
Ik zal ze jullie morgen terug brengen.
Hieronder nog even een herhaling van het schema van combinaties van de
onbeklemtoonde vormen van het meewerkend voorwerp. met ne.

mi
ti
gli
le

ENKELVOUD
+ ne −→ me ne
+ ne −→ te ne
+ ne −→ gliene
+ ne −→ gliene

ci
vi
gli
gli

+
+
+
+

MEERVOUD
ne −→ ce ne
ne −→ ve ne
ne −→ gliene
ne −→ gliene

Schema: combinatie onbeklemtoonde meewerkend voorwerp + ne

Me ne dà una spiegazione?
Geeft hij/zij/u me er een verklaring voor?
Te ne darò due.
Ik zal je er twee geven.
Non gliene hanno parlato.
Ze hebben er niet met hem/haar/hen over gesproken. Ce ne
siamo innamorati.
We zijn er verliefd op geworden.
Ci sono solo dieci. Ve ne diamo cinque.
Er zijn er maar tien. We geven jullie er vijf.
Ook in die gevallen waarin de voornaamwoorden zich verplicht hechten aan
werkwoordsvormen (infinitief2 imperatief en gerundio) gedraagt ne (en ook
ci) zich geheel als een voornaamwoord.
Non ha voglia di parlarne.
Hij/zij heeft geen zin erover te praten.
Prendine!
Neem er van!
2

Het Italiaans kent, zoals we al een aantal keren gezien hebben, infinitiefconstructies
waarbij de infinitief niet van een modaal hulpwerkwoord afhangt, maar bijvoorbeeld van
een ander werkwoord of een voorzetsel, of een bijvoeglijk naamwoord. Bijvoorbeeld: ‘Non
abbiamo tempo di farlo.’ We hebben geen tijd om het te doen. ‘Gli piace alzarsi presto.’
Hij vindt het fijn om vroeg op te staan.
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Dandone via due, ti rimangono sei.
Als je er twee weggeeft, houd je er zes over.

Oefening 1 ⊙⊙
Non conosco il prezzo del vestito.
Non ne conosco il prezzo. [il prezzo = de prijs]
1. Avete parlato poi della gita? [gita = tochtje]
...
2. Non ho idea di quando arriverà.
...
3. Non vedo la ragione della sua telefonata.
...
4. Discutiamo domani del tuo progetto.
...
5. Paolo parla spesso dell’Italia.
...
6. Non capisco il perché di questo viaggio.
...
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7. Non hai spiegato il motivo del tuo viaggio in Italia?
...

Oefening 2 ⊙⊙
La nostra casa non è ancora pronta.
No? E quando sarà pronta?
Stasera il signor Natali non ha tempo.
No? E quando avrà tempo?
1. Oggi Carlo non è libero.
...
2. Questa settimana Giampiero non ha un giorno libero.
...
3. A quest’ora Mario non è ancora a casa.
...

4. Fernanda non ha ancora il telefono.
...
5. Gianni in questo periodo non è a Firenze.
...
6. Il pranzo non è ancora pronto.
...
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Oefening 3 ⊙⊙
È una bella serata.
È stata una bella serata.
1. È una buona idea.
...
2. Non è niente.
...
3. Non ci sono problemi.
...
4. È lui.
...
5. Sono giorni difficili.
...
6. È un lungo viaggio.
...
Oefening 4 ⊙⊙
Ti hanno parlato di questo?
Sı̀, me ne hanno parlato.
1. Ti sei ricordato di portarmi il libro?
...
2. Vi hanno già parlato dello sciopero? [lo sciopero = de staking]
...
3. Vi siete dimenticati dell’appuntamento?
...
4. Ti sei pentito di esserci andato?
...
5. Non vi siete accorti di niente?
...
Oefening 5
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Prendete un caffè?
No grazie, ne abbiamo già presi due.
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1. Fumi un sigaro? (Due)
...
2. Mangiate un biscottino? (Troppi)
...
3. Bevi una birra? (Alcune)
...
4. Compri un biglietto? (uno)
...

Oefening 6
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Eri sicuro di questo?
No, purtroppo no, non ne ero affatto sicuro.
1. Aveva parlato delle difficoltà?
...
2. Eravate capaci di tenere la bocca chiusa?
...
3. Si era ricordato di portare i dischi?
...
4. Eri contento di aver invitato anche i vicini di casa?
...
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Oefening 7
Lees nog eens na met welke woorden en uitdrukkingen je iemand kan beschrijven. Je vindt de Italiaanse namen voor lichaamsdelen en dergelijke na
oefening 12 van les 2.
Neem een bekend persoon in gedachten; bijvoorbeeld iemand van de televisie, en schrijf een klein stukje waarin je hem of haar beschrijft. (Aan elk
van jullie zal ik de volgende week vragen om hun stukje voor te lezen. Wij
zullen dan proberen te raden wie ze in gedachten hadden. Iedereen levert
zijn tekstje in.)
• Un esempio: La persona che ho in mente è una donna. Ha capelli corti,
lisci, sono rossi. Tinti, direi. Di statura media, non molto alta, per niente
robusta, molto snella, quasi magra. Si trucca e porta spesso orecchini e un
anello. Non porta occhiali. Lavora in televisione e fa il suo lavoro di solito
seduto. Ha delle belle gambe e di solito porta una gonna corta. Molti la
conoscono per nome. Un paio di anni fa aveva un programma ogni sabato
sera; fino a due anno fa aveva un suo programma con un collega maschile
alle sei e trenta o alle sette. Una sera lo presenta lui, una sera lei. Lui ha
un buco nel mento. (AJNOS)

Het gebruik van ci
Ci kan een voorzetselzin die met a, in of su begint vervangen.
Vai alla festa? No, non ci vado.
Ga je naar het feest? Nee, ik ga er niet heen.
Sono andati al cinema. Come ci sono andati?
Ze zijn naar de film gegaan. Hoe zijn ze er naar toe gegaan?
Ook tussen ci en onbeklemtoonde voornaamwoorden kunnen combinaties
optreden, hetgeen ook dan weer de bekende klankverandering tot gevolg
heeft.
Er zijn in het Italiaans twee zeer gebruikelijke manieren om het lijdend
voorwerp (wat) extra nadruk te geven: zo kan men dat lijdend voorwerp
voorop plaatsen, waarbij het dan ‘herhaald’ wordt door een voornaamwoord.
Quella macchina, l’hai poi comprata?
Die auto, heb je die (eigenlijk) nog gekocht?
of men kan het door middel van het voornaamwoord ‘aankondigen’:
Lo vedi, quell’albero?
Zie je hem, die boom?
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Op die manier kunnen ook het ci dat een voorzetselzin die met a, in of su
begint, vervangt en het ne dat een voorzetselzin die met da of di begint
vervangt, gebruikt worden.
In fabbrica ci andavo io.
Naar de fabriek ging ik.
Su quel treno non ci saliamo.
In die trein stappen we niet.
Di politica non ne voglio sapere.
Van politiek wil ik niet weten.
En in die gevallen waarin de voornaamwoorden zich verplicht hechten aan
werkwoordsvormen (infinitief, imperatief, gerundio) gedragen (ci) en ne zich
geheel als een onbeklemtoond voornaamwoord.
Non ho voglia di andarci.
Ik heb geen zin om erheen te gaan.
Parlamene!
Praat er met me over!
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Samenvattend ne en ci:
[♠] Men onderscheidt drie soorten ne. Het ne dat een voorzetselzin vervangt die met di of da begon. Hierbij géén accordo in voltooide zinnen.
[♠] Het ne dat een delend lidwoord vervangt. De meeste Italianen passen
de uitgang van het voltooid deelwoord in voltooide zinnen aan aan
geslacht en getal van het woord dat ne vervangt.
[♠] Het ne dat gecombineerd wordt met een woord dat een hoeveelheid
aanduidt. Hierbij accordo in voltooide zinnen.
[♠] Ci vervangt een voorzetselzin die met a of in of su begon.
[♠] Ci en ne gedragen zich als een onbeklemtoond voornaamwoord in meewerkend voorwerp en lijdend voorwerpspositie. Zo kan ne met meewerkende voorwerpen en ci gecombineerd worden, waarbij ne de klank
van het op de eerste plaats komende meewerkend voorwerp in e-klank
verandert.
[♠] Een voorzetselzin vóór het werkwoord heeft meestal ‘herhaling’ ervan
in de vorm van ci of ne tot gevolg.
Er zijn een aantal werkwoorden in het Italiaans die een pronominaal stukje
ci aan zich vast hebben. We zijn er in Lo Stivale I al eentje tegengekomen,
nl. metterci en farcela. Ze hebben een idiomatische betekenis. Entrarci
‘ermee te maken hebben’, farcela ‘het redden’, metterci, ‘er over doen’
vederci ‘iets kunnen zien’, en volerci ‘nodig zijn, kosten’. Wat voorbeelden:
Questo non c’entra assolutamente.
Dit heeft er absoluut niets mee te maken.
Ho cercato un altro posto. Da lı̀ non ci vedevo.
Ik heb een andere plaats gezocht. Van daar kon ik niets zien.
Quanto tempo ci hai messo per imparare a sciare?
Hoe lang heb je erover gedaan om te leren skieën?
Ci vogliono più di due ore per riparare la macchina.
Er zijn meer dan twee uur voor nodig om de auto te repareren.
Ook ne kan zich aan werkwoorden hechten, bijvoorbeeld aan de wederkerende vorm van de werkwoorden andare, ritornare en stare. Andarsene
‘weggaan’, ritornarsene ‘terugkeren’ en starsene ‘blijven’. Het verschil in
betekenis tussen stare en starsene is dat de vorm met ne wat uitgesprokener is.
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Ce ne andiamo quando vogliamo.
We gaan weg wanneer we willen.
Se ne sono ritornati a casa subito dopo i funerali.
Ze zijn meteen na de begrafenis naar huis gegaan.
Carlo se ne è stato a letto tutto il giorno.
Carlo is de hele dag in bed gebleven.
Oefening 8
Vertaal in het Italiaans:
1. Hoeveel kranten heb je gekocht? Ik heb er drie gekocht.
...
2. Heeft hij veel foto’s gemaakt? Ja, hij heeft er zeer veel gemaakt.
...
3. We willen er nu nog niet over praten. Misschien later.
...
4. Wat zeggen jullie ervan om naar Parijs te gaan? Goed idee.
...
5. Ik ben zeker dat ze er geen spijt van zullen krijgen.
...

Oefening 9
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Ci sono ancora delle pere?
No, mi dispiace, non ce ne sono più.
1. C’erano ancora delle fragole?
...
2. C’è ancora del pane?
...
3. Ci sono ancora dei pomodori da salsa?
...
4. C’era ancora dello zucchero?
...
5. C’è ancora del basilico? [il basilico = de basilicum]
...
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Oefening 10
Maak met het tussen haakjes geplaatste een antwoord op de volgende vragen
en verwerk ofwel ci ofwel ne.
1. Conosci molte persone che parlano cinese? (Una decina)
...
2. Hanno parlato della situazione? (Ieri)
...
3. Quando andrete a teatro? (Dopodomani)
...
4. Possiamo contare sulla tua presenza? (Senz’altro)
...
5. Avete comprato molti libri? (Tantissimi)
...
6. Credete all’astrologia? (No, assolutamente)
...
• Vocabolario sistematico
Enige uitdrukkingen met uovo of uova.
Het is een onregelmatig woord: l’uovo — le uova
un uovo alla coque / een zacht gekookt ei
una frittata / een gebakken ei
uova strapazzate / roereieren
È come bere un uovo. / Het is een fluitje van een cent
pasta all’uovo / deegwaar waarin ei verwerkt is
Cercare il pelo nell’uovo. / Spijkers op laag water zoeken
L’uovo di Colombo / Het ei van Columbus
Oefening 11 ⊙⊙
Dictee: maak en lever in:
Claudia non ha più voglia di ballare . . . . . . mano.
• Opdrachten:
Maak oefening 3 en 12 op apart blaadje en inlever in.
Oefening 12
Vertaal in het Italiaans en lever in:
1. Vind je deze taart lekker? Dan zullen we je er een stuk van geven.
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2. Waren er geen tomaten meer? Nee, er waren er niet meer.
3. Ze hebben zich er helemaal niet mee bemoeid.
4. Ze hebben het huis gezien, ze zijn verliefd op geworden en ze hebben
het gekocht.
5. Kan ik er op rekenen? Reken er maar op!
6. Ken je de boeken van Roberto Pazzi? Niet allemaal, maar ik heb er
twee gelezen en die vond ik erg goed (=zijn me zeer bevallen).
7. Zijn zij al in Rome geweest? Nog niet, ze zullen er over twee weken
naar toe gaan.
8. Ze zullen hem er wel niets over verteld hebben.
9. Heeft hij geen broers of zusters? Jawel, hij heeft er vier: 3 broers en
een zuster.
10. Vannacht kan het ons niets schelen.
11. Haar vader wilde er niet over praten.
12. Ze hadden ons beloofd saus-tomaten te kopen, maar er waren er niet
meer.
13. Hij had achtentwintig dagen vakantie, maar nu heeft hij er nog maar
vijf (vertaal: hem zijn er nog slechts vijf gebleven).
14. Ze hebben een oude auto die het soms niet doet, maar ze hebben geen
geld om een nieuwe te kopen.
15. Hij zal een fantastische reis maken, ik weet zeker dat hij er geen spijt
van zal krijgen.
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CANZONE
Ciao ciao
Ciao ciao
andarsene è un peccato, però ciao ciao.
Bella donna alla porta che mi saluti.
E baci, abbracci e sputi,
e io che sputo amore, io che non sputo mai.
Ciao ciao
andarsene era scritto perciò ciao ciao.
Bella ragazza che non m’hai capito mai.
Già parte il treno
sventola il fazzoletto,
amore mio, però piangi di meno.
Ciao ciao
ciao amore, ciao amore, ciao amore ciao.
Guarda che belli i fiori in quella città.
Ciao amore ciao, ciao amore, come va?
Ciao amore, ciao amore ciao, amore ciao.
Ciao ciao
guarda che belli i fiori nella città,
che mai mi ha visto e mai nemmeno mi vedrà. Guarda che mare!
Guarda che barche piccole che vanno
a navigare.
Francesco de Gregori. Scacchi e Tarocchi: RCA PD74068

