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LEZIONE QUARTA
Mi raccomando ⊙⊙
Angelo

È stata una bella serata.

Giorgio

Cosa dici? Non sento, parla più forte!

Angelo

Dico che da Marta e Vittorio si sta sempre bene.

Giorgio

Sı̀, anche a me ha fatto piacere rivederli, tanto che li ho invitati a
fare una gita in montagna.

Angelo

Quando ci andate?

Giorgio

Sabato prossimo. Perché non ci vieni pure tu? Anzi, venite tutti
e tre! Che ne dite? Paola e Claudia, state dormendo? Dico a voi.

Paola

Oh caro, scusami, ma non si sente nulla con questo rumore.

Giorgio

Sabato andiamo in montagna. Ci venite? Vengono anche Marta e
Vittorio.

Paola

Veniamo, ma ad una condizione . . .

Giorgio

Non andare cosı̀ veloce! Attento Angelo, rallenta, c’è dietro la
polizia!
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Angelo

Cosa? Dove? Come?

Giorgio

Sei proprio sordo stasera. C’È LA POLIZIA!
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• Vocabolario
condizione, la / de voorwaarde
dietro / achter
gita, la / de tocht
proprio / versterkt het volgende woord: beslist, echt
pure / toch, ook
rallentare / vaart minderen
rumore, il / het lawaai
sordo / doof stare attento/ opletten
tanto che / zozeer dat

Conjunctief
Naast de indicatief kent het Italiaans de conjunctief. De conjunctief komt
voornamelijk voor in bijzinnen en geeft een persoonlijke mening aan, of iets
dat onzeker, mogelijk of niet werkelijk is. Ook uitdrukkingen en werkwoorden die een wens, toestemming, verbod, of verwachting uitdrukken krijgen
een conjunctief achter zich.
Hoofdzin en bijzin worden dikwijls verbonden door het woordje che ‘dat’.
De bijzin moet een conjunctief krijgen als de hoofdzin een element bevat dat
het gebruik van de conjunctief ‘triggert’. Welke elementen dat zijn wordt in
onderstaande punten van a. tot en met h. kort aangegeven.
Terwijl de indicatief een objectieve wijs is, treedt bij de conjunctief het subjectieve op de voorgrond. Soms ook zijn beide mogelijk en wordt de keuze
juist bepaald door het al dan niet overheersen van dat subjectieve element.
Sommige grammatici menen een afname van het gebruik van de conjunctief
te constateren. Dat is beslist niet mijn indruk.
In de hoofdzin komt de conjunctief niet vaak voor. Hieronder een paar
gevallen:
Viva la regina!
Leve de koningin!
E cosı̀ sia!
En het zij zo!
Fosse morto!
Was hij maar dood!
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Verder gebruikt men twee vormen van de tegenwoordige tijd van de conjunctief ook voor de beleefdheidsvormen van de gebiedende wijs:
Si accomodi!
Gaat u zitten!
Mi dica!
Zegt u me!
De vormen van de tegenwoordige tijd van de conjunctief van de regelmatige
werkwoorden zijn als volgt:
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ire
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parl
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i
i
iamo
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Schema: vormen van de tegenwoordige tijd van de conjunctief
Voor alle vervoegingen geldt dus dat de wij-vorm en de jullie-vorm van de
tegenwoordige tijd van de conjunctief onderling gelijk zijn. Bovendien is de
wij-vorm gelijk aan die van de onvoltooid tegenwoordige tijd, de indicativo
presente. Tussen de vormen van de eerste, tweede en de derde persoon
is geen verschil. Omdat dat zo is, worden bij die vormen de persoonlijke
voornaamwoorden vaak expliciet genoemd.
Credo che lui venda la casa.
Ik geloof dat hij het huis verkoopt.
De conjunctief van de hulpwerkwoorden essere en avere vertoont dezelfde
structuur als die van de regelmatige werkwoorden: de eerste drie vormen
zijn onderling gelijk en de wij-vorm is dezelfde als van de tegenwoordige
tijd. De zij-vorm vind je door no achter een van de eerste drie vormen te
plakken. Dus: sia, sia, sia, siamo, siate, siano en abbia, abbia, abbia,
abbiamo, abbiate, abbiano.
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In de bijzin wordt de conjunctief in de volgende gevallen gebruikt:
[a] Na werkwoorden die een persoonlijke mening uitdrukken of een element
van onzekerheid in zich hebben (bijvoorbeeld): credere / geloven, dubitare / betwijfelen, immaginare / bedenken, parere lijken, schijnen,
non sapere se / niet weten of, pensare denken, sembrare / schijnen,
supporre / veronderstellen
Penso che i giornalisti scrivano troppo di politica.
Ik denk dat de journalisten te veel over politiek schrijven.
Pare che vendano più di un milione di copie al giorno.
Het schijnt dat ze meer dan een miljoen exemplaren per dag
verkopen.
Crediamo che il ministro abbia ragione.
We geloven dat de minister gelijk hebt.
Non sa se sia possibile.
Hij weet niet of het mogelijk is.
[b] Na werkwoorden die een wilsuiting, een wens, een verwachting, een gemoedstoestand (spijt, verbazing, vreugde, vrees, etc.) nut of noodzaak
uitdrukken: aspettare / (ver)wachten, augurarsi / hopen, aver paura /
bang zijn, comandare / bevelen, desiderare / wensen, dispiacere / spijten, essere contento, felice / blij, gelukkig zijn, far piacere /genoegen
doen, preferire / liever willen, permettere / toestaan, sperare / hopen,
temere / vrezen, volere / willen.
Voglio che lei rientri a casa prima delle undici.
Ik wil dat ze voor elven thuis komt.
Ci dispiace che piova.
We vinden het jammer dat het regent.
La nonna ha paura che Marco prenda freddo.
Grootmoeder is bang dat Marco kou vat.
Preferisce che glielo diciate subito.
Hij wil liever dat jullie het hem meteen zeggen.
Ci aspettiamo che lei dica di sı̀.
We verwachten dat ze ja zegt.
[c] Na een aantal onpersoonlijke uitdrukkingen: basta che / het is voldoende, è bene / het is goed, è meglio / het is beter, è giusto / het
is juist, è (im)possibile / het is (on)mogelijk, è (im)probabile / het is
(on)waarschijnlijk, è necessario / het is nodig, bisogna / het is nodig
È necessario che lei parta subito.
Het is nodig dat zij meteen vertrekt.
È possibile che Luigi abbia perduto le chiavi della macchina.
Het is mogelijk dat Luigi de autosleuteltjes verloren heeft.
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È importante che tu smetta di fumare.
Het is belangrijk dat je ophoudt met roken
È meglio che vi conosciate prima.
Het is beter dat jullie elkaar van te voren leren kennen.

[d] Na een aantal voegwoorden: affinché / zodat, benché, sebbene / hoewel,
come se / alsof, finché (non), / totdat, perché / opdat, nonostante che /
ondanks, senza che / zonder dat, prima che / voordat, purché, a patto
che / op voorwaarde dat, a meno che non / mits, als niet.
Lo diciamo affinché lei sia informato.
We zeggen het zodat u geı̈nformeerd bent.
Benché/sebbene lo sapesse, non l’ha detto.
Hoewel hij het wist heeft hij het niet gezegd.
Era come se ci conoscessimo da anni.
Het was alsof wij elkaar (al) jaren kenden.
Nonostante che facesse bel tempo, non siamo usciti.
Hoewel het mooi weer was, zijn we niet uitgegaan.
Perché non mi telefoni prima che io parta?
Waarom bel je me niet voordat ik vertrek?
Andiamo in quattro, a meno che Gino non sia ammalato.
We gaan met zijn vieren, als Gino tenminste niet ziek is.
Verrò, purché non nevichi.
Ik kom, als / vooropgesteld dat het niet sneeuwt.
[e] In een bijvoeglijke bijzin die ingeleid wordt door een betrekkelijk voornaamwoord, terwijl de hoofdzin ontkennend is.
In questa sala non c’è nessuno che parli italiano.
In deze zaal is niemand die Italiaans spreekt.
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Qui non c’è casa che tenga durante un terremoto.
Er is hier geen huis dat overeind blijft (het houdt) tijdens
een aardbeving.
[f] In een bijzin die een voorwaarde uitdrukt.
Cerchiamo una segretaria che sappia battere a macchina.
We zoeken een secretaresse die kan typen.
Hanno bisogno di una casa che abbia almeno sei camere.
Ze hebben een huis nodig dat tenminste zes kamers heeft.
[g] Na een relatief overtreffende trap.
Laura è la ragazza più simpatica che conosca.
Laura is het aardigste meisje dat ik ken.

[h] Na l’unico, il solo / de enige, il primo / de eerste en l’ultimo / de laatste.
È l’unico che sia arrivato in tempo.
Hij is de enige die op tijd is aangekomen.
Een voorbeeld van een vooral in de spreektaal zeer veel gebruikte soort
conjunctief vind je in het volgende citaat. Che vuoi che sia? Dit is met
zoiets te vertalen als Wat kan het nou zijn? Hieronder nog enkele van dit
type.
Cosa vuoi che ti dica.
Wat zal ik je zeggen?
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Che tempo vuoi che faccia?
Wat voor weer zou het nou zijn?
Che vuoi che me ne faccia?
Wat moet ik ermee?

N. B. Als onderwerp van hoofd- en bijzin gelijk zijn, gebruikt men geen
conjunctief maar een infinitiefconstructie.
Temo di dover partire subito.
Ik ben bang dat ik meteen weer weg moet.
Er is een ezelsbruggetje om er achter te komen hoe de conjunctief-vormen
van de tegenwoordige tijd van onregelmatige werkwoorden er uit zien. Hij
gaat als volgt: je neemt de eerste persoonsvorm van zo’n werkwoord en
vervangt de eind o door een a:

TRUCCO MNEMONICO

andare (gaan)
bere (drinken)
dire (zeggen)
dovere (moeten)
fare (doen)
piacere (bevallen)
potere (kunnen)
rimanere (blijven)
salire (instappen)
scegliere (kiezen)
spegnere (uitdoen)
tenere (houden)
uscire (uitgaan)
valere (waard zijn)
venire (komen)
volere (willen)

vado
bevo
dico
devo/debbo
faccio
piaccio
posso
rimango
salgo
scelgo
spengo
tengo
esco
valgo
vengo
voglio

−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→
−→

vada
beva
dica
deva/debba
faccia
piaccia
possa
rimanga
salga
scelga
spenga
tenga
esca
valga
venga
voglia

maar —-zoals dat wel vaker is met een ezelsbruggetje—- hij gaat niet altijd
op.
De vormen van de tegenwoordige tijd van de conjunctief van de volgende
zeer frequent voorkomende werkwoorden zien er als volgt uit:
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avere (hebben)
dare (geven)
essere (zijn)
sapere (weten)
stare (zijn, staan)

ho
do
sono
so
sto

abbia
dia
sia
sappia
stia

Ook bij deze onregelmatige werkwoorden zijn de eerste drie vormen het
zelfde. De derde persoon meervoud wordt gevormd door no aan de eerste
vorm toe te voegen (vada −→ vadano); de wij-vorm is gelijk aan de tegenwoordige tijd. regelmatig. Dus: andiamo, andiate, beviamo, beviate,
diciamo, diciate, dobbiamo, dobbiate, facciamo, facciate enzovoort.

Oefening 1 ⊙⊙
Ma non avrà aspettato, eh?
Ho proprio paura che abbia aspettato.
Ma non avranno venduto la casa, eh?
Ho proprio paura che l’abbiano venduta.
1. Ma non avrà abbandonato l’amica, eh? [abbandonare = verlaten]
...
2. Ma non avrà dato il nostro numero, eh?
...
3. Ma non avranno chiamato l’avvocato, eh?
...
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4. Ma non avrà perso l’aereo, eh?
...
5. Ma non l’avrà dimenticato, eh?
...
6. Ma non avranno visto le foto, eh?
...

Oefening 2 ⊙⊙
Benché io sia in viaggio da otto ore, non sono stanco.
Benché tu sia stato poco gentile, ti invito lo stesso.
Benché lui sia ammalato, continuano a farlo lavorare.
Benché siamo preoccupati, andiamo lo stesso al cinema.
Benché siate in viaggio da poco, dovete ritornare a casa.
Benché loro siano stranieri, hanno gli stessi diritti.[diritto = recht]
È siciliano, ma è biondo.
Benché sia siciliano, è biondo.
1. Sei stanco, ma aiuterai lo stesso, no?
...
2. Sono partita subito, ma non sono arrivata in tempo.
...
3. È malato, ma continua a lavorare.
...
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4. Ora sono sposati, ma si vedono poco.
...
5. Siamo arrivati a casa in orario, ma non c’era nessuno. [in orario = op
tijd]
...
6. Sei stato in Francia per tanto tempo, ma non hai imparato la lingua.
...
7. Siete stati in Belgio, ma non siete stati a Bruxelles.
...

Oefening 3 ⊙⊙
Ho trovato un documento: è tuo.
Il documento che ho trovato è tuo.
Marta ha preparato una torta: è deliziosa
La torta che Marta ha preparato è deliziosa.
1. Ho comprato un romanzo italiano: costava 3000 Lire.
...
2. Vittorio ha visto un film ieri sera: gli è piaciuto.
...
3. Paola mi ha prestato un disco: l’ascoltiamo stasera.
...
4. Ho avuto due lettere: sono di Angelo.
...
5. Ho mangiato una bistecca: era molto buona.
...
6. Mario ci ha prestato 10.000 Lire: sono già finite.
...
7. Giorgio mi ha dato un numero telefonico: è vecchio.
...

Oefening 4 ⊙⊙
Attenzione: Ha un pezzo di carta? Cosı̀ Le farò vedere come ci si va. Sarà
per te Mariotti. Forse è partito per Torino
Sarà partito per Torino.
Domani ti faccio gli spaghetti.
Domani ti farò gli spaghetti.
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1. Forse è quel signore che ha telefonato poco fa.
...
2. Forse sono già le quattro.
...
3. Più tardi facciamo una nuotata.
...
4. Fra un mese Franco fa il servizio militare.
...
5. Ti fanno compagnia?
...
6. A quell’ora sono già partito per l’Italia.
...

Oefening 5 ⊙⊙
Dove hai messo i biglietti per il cinema?
Non mi ricordo dove li ho messi.
Hai già pagato la fruttivendola?
Non mi ricordo se l’ho già pagata.
1. Hai già cambiato le 10.000 Lire?
...
2. Quando hai conosciuto mia cugina?
...
3. Perché non hai salutato Roberta?
...
4. Hai già buttato via quegli aeroplanini.[aeroplanino = vliegtuigje
...
5. Perché non hai ancora presentato le tue cugine?
...
6. Dove hai incontrato il fratello di Tullio?
...
7. Hai già ordinato gli stivali di lino?
...
8. Quando hai lasciato la villa al mare?
...
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9. Hai già preso le chiavi?
...

Oefening 6
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Molti italiani leggono il giornale al bar.
Da molti italiani il giornale viene letto al bar.
1. Quando ci sono ospiti mia moglie fa la cena.
...
2. La Rai trasmetterà l’intero concerto domani sera.
...
3. Costruiscono tantissime nuove case prima della fine dell’anno.
4. In Italia traducono quasi tutti i libri stranieri in italiano.
...
5. Molti italiani fanno la prima colazione al bar.
...

6. In agosto gireranno un film nella villa del marchese. [girare = draaien]
...

LEZIONE QUARTA: MI RACCOMANDO

Oefening 7
Vertaal in het Nederlands:
1. Siamo contenti che faccia bel tempo.
...
2. Piero vuole che Mauro si occupi della cosa.
...
3. È inutile che le telefoniate adesso.
...
4. Non capisco dove voglia andare.
...
5. Ho paura che lo debbano fare entro questa settimana.
...
6. È meglio che non vi incontriate.
...
7. È probabile che i miei ritornino a Roma.
...
8. Mi sembra che gli italiani bevano poca birra.
...
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Oefening 8
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Paola è malata. Penso che . . .
Penso che Paola sia malata.
1. Fa bel tempo. Siamo contentissimi che . . .
...
2. Parte con il treno delle sette. Mi pare che . . .
...
3. Si sposa la settimana prossima. Si dice che . . .
...
4. Contanti vanno bene. Immagino che . . .
...
5. Marina esce con quel ragazzo di Torino. Il padre non vuole che . . .
...
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Oefening 9
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Siamo contenti di aver capito tutto.
(lui) Siamo contenti che lui abbia capito tutto.
1. Temo di aver dato un’impressione sbagliata.
(voi) . . .
2. Siamo felici di poter andare in discoteca.
(lei) . . .
3. Si augura di non perdere il treno delle sette.
(loro) . . .
4. A mia nonna piace alzarsi presto la mattina.
(io). . .
5. I miei colleghi pensano di capire abbastanza bene l’italiano.
(lui). . .

Oefening 10 ⊙⊙
Dictee: maak en lever in:
Dai Bentivoglio Giorgio si è proprio divertito. . . . blocca.
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Verleden tijd van de conjunctief
Naast de tegenwoordige tijd van de conjunctief, is er ook een verleden tijd.
De verleden tijd van de conjunctief wordt in dezelfde gevallen gebruikt als de
tegenwoordige tijd van de conjunctief, maar het werkwoord van de hoofdzin
staat in een verleden tijd.
Non abbiamo capito dove volessero andare.
We hebben niet begrepen waar ze naar toe wilden.
Vorrei che tu non lo facessi.
Ik zou willen/wou dat je het niet deed.
Speravo che avessero bel tempo.
Ik hoopte dat ze goed weer hadden.
De vormen zijn als volgt:

parl

are

tem

ere

dorm

ire

cap

ire

parl
parl
parl
parl
parl
parl

assi
assi
asse
assimo
aste
assero

tem
tem
tem
tem
tem
tem

essi
essi
esse
essimo
este
essero

dorm
dorm
dorm
dorm
dorm
dorm

issi
issi
isse
issimo
iste
issero

cap
cap
cap
cap
cap
cap

issi
issi
isse
issimo
iste
issero

Schema: vormen van de verleden tijd van de conjunctief
De karakteristieke klank van deze tijd is de dubbele s-klank (ss), die slechts
in de jullie-vorm niet opduikt.
De vormen van de verleden tijd van de onregelmatige werkwoorden zijn
regelmatig, alleen essere heeft de volgende vormen: fossi, fossi, fosse,
fossimo, foste, fossero.
Het Italiaans kent dus een conjunctief tegenwoordige tijd en een conjunctief
verleden tijd. Het gebruik van tegenwoordige of verleden tijd loopt helemaal parallel met het Nederlands, dat wil zeggen, zodra je te maken hebt
met een situatie waarin een conjunctief vereist is, hoef je, vertalend uit het
Nederlands, alleen maar naar het Nederlands te kijken om uit te maken of
je een conjunctief tegenwoordige of een verleden tijd moet gebruiken.
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Samenvatting conjunctief:
[♠] Tachtig procent van de gevallen van conjunctief staan na hoofdwerkwoorden die een gevoel, wens, wil of persoonlijke mening uitdrukken.
[♠] De conjunctief komt verder voor na een aantal voegwoorden, in een
bepaald type bijzinnen, na relatief overtreffende trap, na il solo etc.
[♠] De vormen van de tegenwoordige tijd van de conjunctief van onregelmatige werkwoorden zijn vaak te vinden door de eerste persoonsvorm
te nemen en de o door een a te vervangen.
[♠] In een situatie die normaalgesproken het gebruik van de conjunctief vereist, wordt een infinitiefconstructie gebruikt als onderwerp van hoofden bijzin gelijk zijn.
[♠] Voor bepaling of tegenwoordige of verleden tijd conjunctief vereist is,
is het voldoende te kijken of er in het Nederlands een tegenwoordige
of verleden tijd staat.
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Oefening 11
Ga te werk zoals in het voorbeeld:
Avevo l’impressione che la macchina non . . . (funzionare) bene.
Avevo l’impressione che la macchina non funzionasse bene.

1. Sperava che tu lo (potere) aiutare a fare quel lavoro.
...
2. Pensavo che (andare) bene gli spaghetti alla carbonara.
...
3. Avrei voluto che mia madre non mi (telefonare) ogni giorno.
...
4. Sarebbe meglio che noi (andare) dal medico prima di partire per India.
...
5. Gli preoccupava che Claudia non (essere) ancora rientrata.
...
6. Non sapevamo che cosa (pensare) il ministro della situazione.
...
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Oefening 12
Bedenk een antwoord in het Italiaans op onderstaande brief en lever in.

Infedele ma innamorata
Sono fidanzata con un ragazzo da
tre anni. Sono innamorata di lui
e lui lo è di me. Fin qui tutto
bene. Il problema è che spesso mi
capita di interessarmi anche ad altri
ragazzi.
Con alcuni sono anche
uscita, senza che succedesse comunque niente di importante. Il mio
ragazzo non sospetta niente di questi
miei interessi —sempre abbastanza
superficiali però— per gli altri ragazzi. Mi sento in colpa, cosa posso fare?
Cinzia (Torino)

Oefening 13
Vertaal in het Italiaans en lever in:
1. Was je zeker dat hij het begrepen had?
2. Hij was bang dat hij zijn paspoort verloren had.
3. Hoewel ik die film twee keer gezien heb, herinner ik me het einde niet
meer.
4. Hij vond het erg dat hij zonder werk was komen te zitten.
5. Ik dacht dat ze elkaar niet kenden, maar ze zijn vrienden sinds het
lyceum.
6. Ik hoop dat iedereen zich geamuseerd heeft. Dit was het eerste feest
dat ik ooit gegeven heb, dus ik hoop dat het een succes was.
7. Veel mensen zouden het fijn vinden als er meer parken waren.
8. Denk je dat ze van plan zijn om ons te ontslaan? Ik weet het niet.
9. Het is voldoende als je zegt waar ik die boeken kan kopen en ik koop
ze voor je.
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10. Hij zoekt een meisje dat goed kan koken, dat intelligent is en dat hem
wil helpen met zijn werk.
11. We willen niet dat jullie haar nu opbellen. Zij wilde tot twaalf uur
slapen.
12. Zijn ouders wilden dat hij viool leerde spelen.
13. Ik ben bang dat ze geen zin hadden om het te doen.
14. We zouden er de voorkeur aan geven dat ze ons betaalden.
15. Hoewel hij zich niet lekker voelde, is hij gaan werken.

77

LEZIONE QUARTA: MI RACCOMANDO

CANZONE
Margherita
Io non posso stare fermo con le mani nelle mani
tante cose devo fare prima che venga domani
e se lei già sta dormendo io non posso riposare
farò in modo che al risveglio non mi possa più scordare.
Perché questa lunga notte non sia nera più del nero
fatti grande dolce luna e riempi il cielo intero
e perché quel suo sorriso possa ritornare ancora
splendi sole domattina come non hai fatto ancora.
E per poi farle cantare le canzoni che ha imparato
io le costruirò un silenzio che nessuno ha mai sentito
sveglierò tutti gli amanti, parlerò per ore ed ore
‘abbracciamoci più forte perché lei vuole l’amore’.
Poi corriamo per le strade e mettiamoci a ballare
perché lei vuole la gioia, perché lei odia il rancore
poi coi secchi di vernice coloriamo tutti i muri
case vicoli e palazzi perché lei ama i colori.
Raccogliamo tutti i fiori che può darci primavera
costruiamole una culla per amarci quando è sera
poi saliamo su nel cielo e prendiamole una stella
perché Margherita è buona, perché Margherita è bella.
Perché Margherita è dolce, perché Margherita è vera
Perché Margherita ama e lo fa una notte intera
Perché Margherita è un sogno, perché Margherita è il sale
perché Margherita è il vento e non sa che può far male.
perché Margherita è tutto, ed è lei la mia pazzia
Margherita è Margherita, Margherita adesso è mia.
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