
WOORDENLIJST bij TV1 Italiaans

Nederlands-Italiaans

aanbieden offrire (offerto)
aanbieding offerta, l’
aandacht, de attenzione, l’
aandringen insistere
aangezien poiché
aankomen arrivare
aankomst, de arrivo, l’
aanmaken, kruiden condire
aanraken, te beurt vallen toccare
aansluiting, de (trein), het toeval coincidenza, la
aansteken, aanzetten accendere (acceso)
aantonende wijs, de indicativo, l’
aantrekken, beginnen mettersi
aanwezigheid presenza, la
aanwijzen indicare
aarde, de terra, la
aardig, vriendelijk gentile
absoluut assolutamente
absoluut assoluto
accepteren accettare
accordeon, de fisarmonica, la
accu, de batteria, la
achtenveertig quarantotto
achter dietro
achtste ottavo
achttien diciotto
acteur, de attore, l’
actief attivo
activiteit, de attività, l’
actrice, de attrice, l’
actueel attuale
actueel attualmente
adjectief, bijvoeglijk naamwoord aggettivo
Adriatische zee Mar Adriatico, il
Adriatische adriatico
advocaat, de avvocato, l’
afgelopen, klaar finito
afkorting, de abbreviazione, l’
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afpraak, de appuntamento, l’
afstand, de distanza, la
afwasmachine, de lavapiatti, il
afwasmachine, de lavastoviglie, la
agenda, de agenda, l’
akkoord, het accordo, l’
akkoord, okay accordo, d’accordo
akte, de azione, l’
al, reeds già
alarm, het allarme, l’ (mnl.)
alfabetisch afabetico
alle, hele tutto
alleen solo
alles tutto
als se
alstublieft cortesia, per cortesia
alstublieft prego
alstublieft, alsjeblieft favore, per favore
altijd, nog altijd sempre
alvorens prima di
Amerika America, l’
Amerikaan, de Americano, l’
Amerikaans americano
amuseren, zich divertirsi
ander altro
anders (dan), verschillend van diverso (da)
anders dan differente (da)
anders altrimenti
angst, de paura, la
antiek anti.co
antwoord risposta, la
antwoorden rispondere (risposto)
aperitief, het aperitivo, l’
apotheek, de farmaci.a, la
appartement, het appartamento, l’
appel, de mela, la
april aprile
Arabisch, het, Arabier, de arabo, l’
arbeider, de operaio, l’
architect, de architetto, il
arm povero
arm, de braccio, il (mv. le braccia)
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aroma, het aroma, l’
artiest, de artista, l’
artikel, lidwoord, het articolo, l’
arts, de medico, il
astronaut, de astronauta, l’
augustus agosto
auteur, de autore, l’
auto, de automobile, l’
auto, de macchina, la
automobilist, de automobilista, l’
autonomie, de autonomi.a, l
autonoom auto.nomo
autoweg, de autostrada, l’
avond, de serata, la
avondmaaltijd, de cena, la
avontuur, het avventura, l’
baard, de barba, la
bad, het bagno, il
bakken soffriggere (soffritto)
bakken, zachtjes rosolare
banaal bana. le
banaan, de banana, la
banaliteit, de banalità, la
band, de gomma, la
bang zijn paura, aver paura
bank, de banca, la
bar, de, cafè, het bar, il
barman, de barista, il
basis, de base, la
bed gaan, naar letto, andare a
bed gaan, naar mettersi a letto
bed, het letto, il
bedanken, iemand ringraziare qc.
bedekken coprire
bedekt coperto
beeld, het immagine, l’
been, het gamba, la
beetje, weinige, het poco, il
begeleiden accompagnare
begeven, zich recarsi
beginnen cominciare
begrijpen capire (isco)
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begrip, het comprensione, l’
behalve salvo
behoorlijk wat parecchio
bekend noto
bel, de campanello, il
belangrijk zijn importare
belangrijk importante
belangrijkst, hoofd- principale
beleefdheid, de cortesia, la
Belg, de Belga, il
Belgi Belgio, il
Belgisch belga
bellen, (naar) iemand telefonare a qc.
beloven promettere (promesso)
beneden, down giù
benzine, de benzina, la
benzinestation, het distributore di benzina, il
bereiden, klaar maken preparare
berg, de montagna, la
bericht, het noti.zia, la
beroep hebben fare +il/la + beroep
beschrijven descrivere (descritto)
beslissen, besluiten decidere (deciso)
bestellen ordinare
betalen pagare
beter meglio
beurs in Milaan Piazza Affari
bevallen, leuk vinden piacere (piaciuto)
bewaren conservare
bewegen muovere (mosso)
bewering, bevestiging, de affermazione, l’
bewolkt nuvoloso
bezighouden, zich occuparsi (di)
bezittelijk possessivo
bezoeken visitare
bezweet sudato
biefstuk, de bistecca, la
bier, het birra, la
bijgerecht contorno, il
bijzonder particolare
bijzonder particolarmente
binnen (bij plaats) dentro
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binnen (bij tijd) entro
binnen gaan entrare
binnen! (bij kloppen op deur) avanti!
bioscoop, de cinema(tografo), il
bitter, (Italiaans drankje) bitter, il
bladzijde, de kleine paginetta, la
bladzijde, de pagina, la
blauw azzurro
blij lieto
blijven restare
blijven rimanere (rimasto)
blik, de sguardo, lo
blikje, het bara. ttolo, il
bloem, de fiore, il
blokkeren bloccare
blond biondo
boek, het libro, il
Bologna Bologna
Bolognees bolognese
boom, de albero, l’
boos worden arrabbiarsi
boot, de barca, la
bord, het piatto, il
boter, de burro, il
bouwen, aanleggen costruire
brandy, de brandy, il
brengen, meebrengen portare
brief, letter, de lettera, la
bril, de occhiali, gli
broek, de pantaloni, i
broer, de fratello, il
brood, het pane, il
broodje, het panino, il
brug, de ponte, il
buiten fuori
buitenkant, rand, de (van stad) periferi.a, la
buitenland, het estero, l’
bus, de autobus, l’ (mnl.)
buurman, de vicino, il (di casa)
Cagliari Cagliari
caissire, de cassiera, la
Calabri Calabria
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cappuccino, de cappuccino, il
carrire, de carriera, la
categorie, de categoria, la
centraal, midden centrale
centrum, het centro, il
chauffeur, de autista, l’
China Cina, la
Chinees cinese
chirurg, de chirurgo, il
chocolade, de cioccolata, la
christelijk cristiano
Christus Cristo
citroen, de limone, il
collega, de collega, il/la
commentaar, het commento, il
commissaris. de commissario, il
commissie, de commissione, la
communicatie, de comunicazione, la
compleet, vol completo
concert, het concerto, il
concreet concreto
consequentie, de conseguenza, la
consonant, de consonante, la
contact, het contatto, il
contract, het contratto, il
controleren controllare
conversatie, de, gesprek, het conversazione, la
correct corretto
correspondentie, de corrispondenza, la
corresponderen, overeenkomen corrispondere (corrisposto)
corruptie, de corruzione, la
creatief creativo
crisis, de crisi, la
cultureel culturale
cultuur, de cultura, la
daar heb je ecco
daar là
daar l
daar qua
daarentegen invece
dag, de giornata, la
dag, de giorno



7

dan, dus allora
dancing, de dancing, il
dank je, dank u grazie
dansen ballare
dansje maken, een fare quattro salti
dansje maken, een, dansen salto, fare quattro salti
dat wat ciò
dat wil zeggen cioè
debat, het diba.ttito, il
december dicembre
deegwaar, pasta, de pasta, la
deel, het, de rol parte, la
denken pensare
derde terzo
dertien tredici
dertig trenta
dessert, het dessert, il
detective, de giallo, il
deur, de porta, la
deze questo
dialoog, de dialogo, il
dicht chiuso
dichtbij vicino
die quello
die, dat che (betr.vnw.)
digestief, het digestivo, il
dikwijls, vaak spesso
ding, het cosa, la
dinsdag marted
direct direttamente
direct diretto
discotheek, de discoteca, la
discussie, la discussione, la
dochter, de figlia, la
doedelzak, de zampogna, la
doen, maken fare
dokter, de dottore, il
dollar, de do. llaro, il
donderdag gioved
dood morto
doorgaan continuare
dorst hebben sete, aver sete
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dorst, de sete, la
draai, wandeling, tocht, de giro, il
drama, het dramma, il
dramatisch drammatico
drank, de bi.bita, la
drie tre
driehonderd trecento
dringen urgente
drinken bere (bevuto)
droevig, triest triste
drogen asciugare
drogen, zich asciugarsi
dromen sognare
droom, de sogno, il
dubbel doppio
duidelijk evidente
duidelijk evidentemente
duik, de tuffo, il
Duits tedesco
Duitser tedesco, il
Duitsland Germania, la
duizend mille (mila)
duizenden migliaio (migliaia)
duren durare
dus dunque
dus quindi
duw, de spinta, la
duwen spingere (spinto)
echt, heus davvero
echter, maar però
echtgenoot, de marito, il
echtgenote. de moglie, la
economie, de economi.a, l
een uno
eenheid, d unità, l’
eerder prima
eergisteren altro ieri, l’
eerste gerecht, het primo, il
eerste primo
effect, het effetto, l’
ei, het uovo, l’ (le uova)
eigen, werkelijk proprio
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eiland, het isola, l’
eindelijk finalmente
eindigen, terecht komen finire (isco)
elastisch, rekbaar elastico
elegant elegante
elegantie, de eleganza, l’
elektriciteit, de elettricità, l’
elektrisch elettrico
elektrotechniek, de elettronica, l’
element, het elemento, l’
elf undici
elfde undicesimo
elke, iedere ogni
emigreren emigrare
en toch eppure
en e(d)
energiek energico
Engeland Inghilterra, l’
Engels inglese
Engelsman, de inglese, l’
enig, een paar alcuno
enig, uniek unico
enkele alcuni/e
enkele qualche + enk.
enkelvoud, het singolare, il
enkelvoud, het singolare, il
enorm enorme
enthousiasme, het entusiasmo, l’
enthousiast entusiasta
er vi
er, erheen ci
espresso espresso, (caff) espresso
essentie essenza, l’
essentieel essenziale
essentieel essenzialmente
esthetisch estetico
eten (’s avonds) cenare
eten mangiare
eventueel eventuale
eventueel eventualmente
exceptioneel eccezionale
excuseren scusare
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excuseren, zich scusarsi
excuus, het scusa, la
experiment, het sperimento, lo
export, de esportazione, la
expres espresso
facultatief facoltativo
familie, de famiglia, la
familielid, het parente, il/la
fanatiek fana. tico
fantasie, de fantasi.a, la
februari febbraio
feest, het festa, la
feit, het fatto, il
fiets gaan, op de bici, andare in bici
fiets, de bici(cletta), la
film, de film, il
filter, het filtro, il
finale, de finale, la
financieel finanziario
Fiumicino Fiumicino
fles, de bottiglia, la
Florence Firenze
Florentijns fiorentino
fluit, de piffero, il
fornuis, het fornello, il
fortuinlijk, gelukkig fortunato
fotografisch fotografico
fototoestel, het macchina fotografica, la
fout maken, een sbagliare
fout, de sbaglio, lo
Frankrijk Francia, la
Frans, Fransman francese
fruit, het frutta, la
fruitsalade, de macedonia, la
functioneren, het doen funzionare
gaan zitten, binnen komen accomodarsi
gaan andare
garage, de garage, il
garanderen garantire (isco)
garantie, de garanzi.a, la
garnaal, de gamberetto, il
gas, het gas, il
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gasfles, de bombola del gas, la
gast, de (mnl. of vr.) ospite, l’ (mnl.of vr.)
gastronomie, de gastronomia, la
gastronomisch gastronomico
gebeuren succedere (successo)
gebiedende wijs imperativo, l’
geblokkeerd bloccato
geboren worden nascere (nato)
gebruikelijk, gewoon solito
gebruiken usare
gedachte, zorg, de pensiero, il
gedurende durante
geel giallo
gemigreerd emigrato
geen enkele nessuno
geheugen, het memo.ria, la
gek matto
gek pazzo
geld, het denaro, il
geld, het soldi, i
geleden fa
geloven credere
geluk, het fortuna, la
gelukkig fortuna, per fortuna
gelukkig meno male
gemakkelijk comodo
gemakkelijk facile
genealogisch genealio. gico
genoeg, voldoende abbastanza
genoegen, het piacere, il
Genua Genova
gepeld pelato
geschiedenis, de, het verhaal storia, la
gesneden, fijn trito
geval, het caso, il
geven dare
gevlekt, in koffie: met een wolkje macchiato
gewoonlijk, meestal solito, di solito
gewoonte, de abitudine, l’
gezelschap, het compagni.a, la
gezond sano
gezondheid (bij toast, niezen) salute!
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gezondheid, de salute, la
gids, lijst, de elenco, l’
gillen, schreeuwen gridare
gisteren ieri
gitaar, de chitarra, la
glas, het bicchiere, il
god dio
god, mijn god! dio, mio dio!
goed bene (bijw.)
goed buono
goed, lief bravo
goede middag, avond buona sera
goede morgen buon giorno
goede nacht! notte, buona notte!
goud, het oro, l’
gouden dromen! sogni d’oro!
graag volentieri
grammatica, de grammatica, la
gratis gratis
grens, de confine, il
grenzen aan confinare con
gril, de griglia, la
groeien crescere (cresciuto)
groen verde
groentesoep, de minestra, la
groep, de gruppo, il
groet, de saluto, il
groeten salutare
groot grande
grootmoeder, de nonna, la
grootouders, de nonni, i
grootvader, de nonno, il
gunst, de favore, il
haar, het capello, il
haast quasi
haast, de fretta, la
half mezzo
hallo (bij telefoneren) pronto
hallo, dag ciao
halte, de fermata, la
ham, de prosciutto, il
hand geven, een dare la mano
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hand, de mano, la (le mani)
handje helpen, een dare una mano
hangend, scheef pendente
hebben avere
heden, het, de tegenwoordige tijd presente, il
heerlijk delizioso
hel, de inferno, l’
helaas purtroppo
helemaal niet non ... affatto
helemaal completamente
helikopter elico.ttero, l’
helpen aiutare
hemel, de cielo, il
herenhuis, het palazzo, il
herfst, de autunno, l’
herhalen ripetere
herhaling, de ripetizione, la
herinneren, zich ricordarsi
herinnering , in — brengen ricordare
herinnering ricordo, il
herkennen riconoscere (riconosciuto)
hersenen, de cervello, il
herstellen ricostruire
hertrouwen risposare
het redden farcela
heus niet non ... mica
hier qui
hij lui
hindert niet, het importare, non importa
hitte, de caldo, il
hoe? come?
hoek, de angolo, l’
hoeveel? quanto?
hoeveelheid, de quantità, la
hoezo, hoe komt het dat? come mai?
hond, de cane, il
honderd cento
honderden centinaio
honger hebben fame, aver fame
honger, de fame, la
hoofdpersoon protagonista, il/la
hoofdpijn, de mal di testa, il
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hoofdstuk, het capi.tolo, il
hoofdtelwoorden cardinale, numeri –i
hoofdtelwoorden, de numeri cardinali, i
hoop, de speranza, la
hopen sperare
horen, voelen sentire
horizontaal orizzontale
horloge, klok, de orologio, l’
hotel, het albergo, l’
hotel, het hotel, l’
houden van amare
houden tenere
huilen piangere (pianto)
huis zijn, in casa, essere in
huis, het casa, la
huishoudelijk apparaat, het elettrodomestico, l’
huisje, het casetta, la
huiskamer, de soggiorno, il
hulp, de aiuto, l’
hulp, de donna di servizio, la
hup su!
hup! dai!
hup! forza!
idee, het idea, l’
identificeren identificare
identiteit, de identità, l’
ideologisch ideologico
iemand qualcuno
iets qualcosa
ijs, het ghiaccio, il
ijsdrank, de granita, la
ijsje, het gelato, il
ijskast, de frigorifero, il
ijzer, het ferro, il
ik io
imiteren imitare
immens, oneindig immenso
impressie, indruk, de impressione, l’
in orde apposto
in staat tot capace (di)
in, op, te in
inderdaad difatti
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industrie, de industria, l’
industrieel industriale, l’
informatie informazione, l’
ingang, de entrata, l’
ingenieur, de ingegnere, l’
inktvisje, het calamaretto, il
insluiten includere (incluso)
inspannen, zich darsi da fare
instappen, omhoog gaan salire
instituut, het istituto, l’
instructie, de istruzione, l’
intellectueel intellettuale
intelligent intelligente
intelligentie intelligenza, l’
intens intenso
interessant interessante
interesse, de interesse, l’
interesseren interessare
intern interno
internationaal internazionale
intussen intanto
inwoner, de abitante, l’
Ionisch Ionio
Ionische zee Mar Ionio, il
Italiaan, de italiano, l’
Italiaan, de italiano, l’
Italiaans, het italiano, l’
Itali Italia, l’
ja s
jaar anno, l’
jacht, de caccia, la
jagen cacciare
jammer peccato
januari gennaio
jij tu
Joegoslavi Iugoslavia, la
jongen, de ragazzo, il
jongere, de gio.vane, il/la
journalist(e), de giornalista, il/la
jouw tuo
juffrouw, de signorina, la
juist, goed giusto



16

juist, precies accurato
juli luglio
jullie vostro
juni giugno
Juventus (voetbalclub) Juventus
kaartje, het biglietto, il
kaas, de formaggio, il
kalf, kalfsvlees, het vitello, il
kalkoen, de tacchino, il
kalm calmo
kalmeren calmare
kamer, camera, de camera, la
kamer, de stanza, la
kameraad, vriend, de compagno, il
kantoor, het ufficio, l’
kapitaal, het capitale, il
kapitalist, de capitalista, il
karakter, het carattere, il
karakteristiek caratteristico
karakteristiek, de caratteri.stica, la
kardinaal, de cardinale, il
kassa, de cassa, la
keer, beurt, de volta, la
kennen, leren kennen conoscere (conosciuto)
kennis maken, met iemand conoscenza, far con qualcuno
kennis, de conoscenza, la
Kerstmis Natale
keuken, de cucina, la
kies, tand, de dente, il
kijken (naar) guardare
kilometer, de chilo.metro, il
kind, het (mnl.) bambino, il
kind, het (vr.) bambina, la
kip, de pollo, il
klant, de cliente, il/la
kledingstuk, het, de jurk vestito, il
klein piccolo
kletsen chiacchierare
kleur, de colore, il
klimaat, het clima, il
klinken, spelen suonare
koekepan, de padella, la
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koffie met brandy corretto, caff corretto
koffie met melk, de caffellatte, il
koffie, de caffè, il
koffieapparaat caffettiera, la
koken cucinare
kolom, pilaar, de colonna, la
kolossaal colossale
komen venire
komisch comico
koning, de re, il
koolzuur, met gassoso
kopen comprare
kopje, het tazza, la
kort breve
kort corto
kortom insomma
kosten costare
kou, de freddo, il
koud freddo
kracht, de forza, la
krant, de giornale, il
kruisje, het crocetta, la
kruiswoordpuzzel, de cruciverba, il
kunnen potere
kunst, de arte, l’ (vr.)
kus, de bacio, il
kussen baciare
kussen, elkaar baciarsi
kwestie, de questione, la
laars, de stivale, lo
laat maar zitten! lasciare, lascia perdere!
laat tardi
laat tardo
laatste ultimo
land, dorp, het paese, il
lang lungo
langzaam lento
laten we ons voorstellen figuriamoci!
laten, achterlaten lasciare
leeftijd hebben, ... jaar oud zijn anni, avere ... anni
leeuw, de leone, il
legaal, wettelijk legale
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lekkerbek, de buongustaio, il
lelijk brutto
lenen prestare
lening, de prestito, il
lente, de primavera, la
lepel, de cucchiaio, il
lepeltje, het cucchiaino, il
leraar, hoogleraar, docent, de professore, il
lerares, docente, de professoressa, la
leren imparare
leren, onderwijzen insegnare
les, de lezione, la
leuk divertente
leven vivere (vissuto)
leven, het vita, la
lezen leggere (letto)
lezen leggersi
licht, het luce, la
lied, het canzone, la
lief, duur caro
liefde bedrijven, de, vrijen amore, fare l’amore
liefde, de amore, l’ (mnl.)
liefhebben, iemand voler bene a qc.
lift, de ascensore, l’ (mnl.)
lift, overgang, de passaggio, il
liften autostop, l’ fare
Ligurische zee Mar Ligure, il
lijn, de li.nea, la
likeur, de liquore, il
likken, zich leccarsi
limonade, de citroen- limonata, la
links (politiek) sinistra, la
lire, de lira, la
liter, de litro, il
lopen camminare
lucht, de aria, l’
lucifer, de fiammi.fero, il
luisteren ascoltare (+ lijd.v.w.)
lunch, de colazione, la
lunch, de pranzo, il
luxe, de lusso, il
lyceum, het liceo, il
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maan, de luna, la
maand, de mese, il
maandag luned
maar ma
maart marzo
Madrid Madrid
mager magro
magisch magico
mandoline, de mandolino, il
manier, de maniera, la
manier, de modo, il
mannelijk maschile
Mantova Mantova
markt, de mercato, il
materiaal, het materiale, il
medaille, de medaglia, la
mediterraan mediterraneo
meel, het farina, la
meer pi
meer, het lago, il
meervoud, het plurale, il
meervoud, het plurale, il
mei maggio
meisje, het ragazza, la
meloen, de melone, il
men si
meneer, de signore, il
mening, de opinione, l’
mens, de, man uomo, l’uomo, (gli uomini)
menselijk umano
mensen, de gente, la
mes, het coltello, il
met koolzuur gassato
met con
meteen su. bito
meter, de metro, il
meubel, het mo.bile, il
mevrouw, de signora, la
middag, avond, de sera, la
middag, de pomeriggio, il
Middenlandse zee, de Mediterraneo, il
middernacht mezzanotte, la
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mijn mio
Milaan Milano
militair militare
militair, de militare, il
miljard, het miliardo, il
miljoen, het milione, il
minder meno
mineraalwater, het acqua minerale, l’
minnaar, minnares, de amante, l’
minuut, de minuto, il
misdrijf, het delitto, il
misschien darsi, pu darsi
misschien forse
mode, de moda, la
model, het modello, il
Modena Modena
modern moderno
moe stanco
moeder, de madre, la
moeder, de mamma, la
moederszijde, van materno
moeilijk difficile
moeite, de fatica, l’
moeten dovere
mogelijk possibile
mogelijkerwijs possibilmente
moment, het momento, il
mond, de bocca, la
mondharpje, het scacciapensieri, lo
mooi bello
moreel morale
morgen domani
morgenochtend domattina
mossel, de cozza, la
motor, de motore, il
museum, het museo. il
muziek, de musica, la
mysterieus misterioso
na, daarna, later dopo
naam, de nome, il
naar, in de richting van verso
naast accanto



21

nacht notte, la
nacht, de notte, la
Napels Napoli
Napolitaans napoletano
nat bagnato
natie, de nazione, la
nationaal nazionale
natuur, de natura, la
natuurlijk naturale
natuurlijk naturalmente
nauw stretto
nauwelijks, net appena
Nederland Olanda, l’
Nederlander, de Olandese, l’
Nederlands olandese
nee, niet no
neef, de cugino, il
neef, nicht, kleinzoon, kleindochter, denipote, il/la
negende nono
negentien diciannove
negentig novanta
nerveus nervoso
neus, de naso, il
nicht, de cugina, la
niet eens non ... neanche
niet eens non ... nemmeno
niet meer non ...più
niet, geen non
niet-alcoholisch analcolico
niets niente
niets non ... niente
niets non ... nulla
niets nulla
nieuw nuovo
nieuws, het (radio) giornale radio, il
nieuws, het tv- telegiornale, il
noch ... noch nè ... nè
nodig zijn bisognare
nodig zijn volerci
nodig necessario
nog niet non ... ancora
nog, nog steeds ancora
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nooit non ... mai
noorden nord, il
nootmuskaat, de noce moscata, la
normaal normale
normaal normalmente
november novembre
nu (definitief) or(a)mai
nu adesso
nu ora
nul de zero, lo
nummer, het numero, il
Nuoro Nuoro
ober, de cameriere, il
ochtend, de mattina, la
ochtend, de mattino, il
oef uffa
oefening, de esercizio, l’
oever, de riva, la
of o
of oppure
ogenblik, het a.ttimo, l’
okay, goed andare, va bene
oktober ottobre
olie, de olio, l’
olifant, de elefante, l’
olijf, de oliva, l’
olijfolie olio di oliva, l’
omdat perchè
omgeving, de dintorni, i
onbepaald indefinito
onbepaalde wijs, de infinito, l’
onder sotto
onder, over tra
onderdoorgang, de sottopassaggio, il
onderstrepen sottolineare
ondervragen interrogare
ondervraging, de interrogazione, l’
ongelijk torto, il
ongeluk, incident, het incidente, l’
ongeveer circa
onmogelijk impossibile
onsympathiek antipatico



23

ontbijt, het colazione, la prima
ontdekken scoprire (scoperto)
ontkennen negare
ontkenning, de negazione, la
ontmoeten incontrare
ontmoeten, elkaar incontrarsi
ontvangen ricevere
onwaar, vals falso
onze nostro
oog, het occhio, l’
ooit, nooit mai
ook niet neanche
ook anche
ook, toch pure
oom, de zio, lo
oor, het orecchio, l’
oosten, het est, l’
Oostenrijk Austria, l’
Oostenrijker austriaco, l’
op kunnen schieten met iemand andare d’accordo con qualcuno
op tijd komen tempo, arrivare in
op, in, omhoog su
op, naar, in a
open aperto
openbaar pubblico
openen aprire (aperto)
operatie, de operazione, l’
opletten attento, stare attento
oplettend attento
opnieuw nuovamente
opnieuw nuovo, di
opschieten sbrigarsi
opstaan alzarsi
optimist, de ottimista, l’
opvallen occhio, dare nell’occhio
opzoeken, iemand gaan trovare, andare a trovare qc
origineel originale
oud vecchio
ouder, de genitore, il
over fra + tijdsbepaling
overal dappertutto
overdreven esagerato
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overdrijven esagerare
overkomen capitare
overmorgen dopodomani
pak, het pacchetto, il
pakken, nemen prendere
Palermo Palermo
pan, de (platte) tegame, il
pan, de pentola, la
panorama, het panorama, il
pap, de pappa, la
papegaai, de papagallo, il
papier, het carta, la
paradijs, het paradiso, il
park, het parco, il
parkeerplaats, de parcheggio, il
parkeren parcheggiare
parlement, het parlamento, il
parmezaanse kaas parmigiano, il
participium, voltooid deelwoord, het,il participio
partij, de partito, il
Pasen Pasqua
paspoort, het passaporto, il
paus, de papa, il
pauze, de pausa, la
peer, de pera, la
pen, de penna, la
pensioen, pension, het pensione, la
peper, de pepe, il
perfect perfetto
persen spremere
personage, het, de persoon personaggio, il
personeel, het personale, il
persoon, de persona, la
persoonlijk personale
persoonlijk personalmente
perzik, de pesca, la
pessimist, de pessimista, il
peterselie, de prezzemolo, il
piano, de pianoforte, il
Pinksteren Pentecoste
pizza, de pizza, la
pizzeria, de pizzeria, la
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plaat, de disco, il
plaats, de luogo, il
plant, de pianta, la
platteland, het campagna, la
plein, het piazza, la
plek, plaats, de posto, il
ploeg, de, het elftal squadra, la
poes, kat, de gatto, il
politie, de polizi.a, la
politiek politico
politiek, de poli.tica, la
politieman, de poliziotto, il
porselein, het porcellana, la
portier, de portiere, il
Portugal Portogallo, il
Portugees portoghese
positie, de posizione, la
positief positivo
post, de posta, la
postkantoor, het ufficio postale, l’
postzegel, de francobollo, il
praatje maken, een fare quattro chiacchiere
precies precisamente
precies preciso
prefereren, de voorkeur geven aan preferire (isco)
president, de presidente. il
prettig piacevole
prettig piacevolmente
prijs, de premio, il
prijs, de prezzo, il
prijslijst, de listino prezzi, il
prioriteit, de priorità, la
proberen, opnieuw riprovare
probleem, het problema, il
problematisch problematico
produktie, de produzione, la
profiteren van iets approfittare di qc.
programma, het programma, il
project, het progetto, il
prostitutie, de prostituzione, la
protectie, bescherming, de protezione, la
pruim, de prugna, la
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publiceren pubblicare
publiek pubblico, il
punctueel, stipt puntuale
punctueel, stipt puntualmente
punt, het, de punt punto, il
raam, het finestra, la
radio, de radio, la
ragot, de rag, il
rauw crudo
reactie, de reazione, la
realiseren realizzare
recept, het ricetta, la
rechts (ook in politieke zin) destra, la
record, het record, il
reden, de motivo, il
reden, de ragione, la
regel, de regola, la
regenen piovere
regering, de governo, il
Reggio Calabri Reggio Calabria
regio, de regione, la
registreren, opnemen registrare
reis, de viaggio, il
reizen viaggiare
rekbaarheid, de elasticità, l’
rekening, de conto, il
religieus religioso
reserve, de riserva, la
reserveren riservare
rest, de, geld terug resto, il
restaurant, het ristorante, il
resultaat, het risultato, il
richting, de direzione, la
rijk ricco
ritme, het ritmo, il
rivier, de fiume, il
roepen, bellen chiamare
roken fumare
Rome Roma
Romein, de romano, il
Romeins romano
rommel, de disordine, il



27

rood rosso
rook, de fumo, il
roos, de rosa, la
ruim spazioso
ruimte spaziale
ruimte- spaziale
ruimte, de spazio, lo
Rus, de russo, il
Rusland Russia, la
Russisch russo
rust, kalmte, de calma, la
rustig tranquillo
ruzie maken litigare
salon, woonkamer, de salotto, il
samen insieme
samenstellen comporre (composto)
sap, het succo, il
Sardini Sardegna, la
satelliet, de sate. llite, il
saus, de sugo, il
schat, de tesoro, il
schenken, geven regalare
schijfje, het dischetto, il
schijnen brillare
schitterend splendido
school, de scuola, la
schoonheid, de bellezza, la
schoonmaakmiddel, het detersivo, il
schoonzuster, de cognata, la
schoteltje, het piattino, il
schouder, rug, de spalla, la
schrijven scrivere (scritto)
schrijver, de scrittore, lo
schuld, de colpa, la
seconde, de secondo, il
secretaresse, de segreta. ria, la
secretaris, de segretario, il
seizoen, het stagione, la
sekse, seks, de sesso, il
september settembre
sereen sereno
serieus nemen serio, prendere sul serio
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serieus, ernstig serio
Sicili Sicilia, la
sigaar, de sigaro, il
sigarenboer, de tabaccaio, il
sigaret, de sigaretta, la
sinaasappel, de arancia, l’
sinaasappelsap, de aranciata, l’
sinds wanneer? da quando?
situatie, de situazione, la
sla, de insalata, l’
slaapkamer, de camera da letto, la
slapen dormire
slecht male
slecht, kwaad cattivo
slechts soltanto
sleutel, de chiave, la
sluiten chiudere (chiuso)
snel presto
snijden tritare
snor, de baffi, i
soepbord, het scodella, la
solidariteit, de solidarietà. la
Spaans, het, de Spanjaard spagnolo, lo
spaghetti, de spaghetti, gli
speaker, de speaker, lo
speciaal specialmente
speciale speciale
specialiteit, de specialità, la
spel, het gioco, il
spelen giocare
spelling, de ortografia, l’
spijt me, het dispiacere, mi dispiace
spijten, vervelend vinden dispiacere (dispiaciuto)
spoor, het traccia, la
spoorweg, de ferrovi.a, la
spreken parlare
spreker, de parlante, il
sprong, de salto, il
stad, de città, la
stap, de passo, il
station, het stazione, la
stel je voor figurarsi: figurati!
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sterk alcoholische drank grappa, la
sterk forte
sterker nog, integendeel anzi
sterven morire (morto)
stilstaand fermo
stilstand, arrestatie, de arresto, l’
stoel, de sedia, la
stof, de stoffa, la
stoppen fermarsi
storen, iemand disturbare qc.
storing, de disturbo, il
strand, het spiaggia, la
strategie, de strategia, la
studeerkamer, studie, de studio, lo
student, de studente, lo
studente, de studentessa, la
studeren studiare
sturen mandare
sturen spedire (isco)
stuur, het volante, il
substantief, het zelfstandig naamwoordsostantivo, il
suiker, de zucchero, lo
sukses, hets successo, il
super super
superieur, hoger superiore
supermarkt, de supermercato, il
symfonie, de sinfoni.a, la
sympathie, de simpati.a, la
sympathiek simpatico
systeem, het sistema, il
taal, tong, de lingua, la
tachtig ottanta
tafel, de tavola, la
tafel, de tavolo, il
tagliatelle, de tagliatelle, le
talent, het talento, il
tandarts, de dentista, il
tanken (vol) fare il pieno
tankstation, het area di servizio, l’
tante, de zia, la
tas, beurs, de borsa, la
taxi, de taxi, il
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te (veel) troppo
te laat komen ritardo, arrivare in
te voet, lopend piede, a piedi
technicus, de tecnico, il
tegen contro
tegen, tegenstrijdig contrario (a)
tegenhouden fermare
telefoon, de telefono, il
telefooncel, de cabina telefonica, la
telefoongids, de elenco, l’ telefonico
telefoonkaart carta telefonica, la
telefoonmuntje, het, de penning gettone, il
telefoonnummer, het numero di telefono, il
telegram, het telegramma, il
televisie, de televisione, la
televisietoestel, het televisore, il
temperatuur, de temperatura, la
tennis, het tennis, il
terras, het terrazza, la
terugbrengen riportare
terugkeer, de ritorno, il
terugkeren ritornare
terugkomen tornare
terugvinden ritrovare
terwijl mentre
test, de test, il
tevreden contento
theater, het teatro, il
thee, de tè, il
Thirreense zee Mar Tirreno, il
thuis komen rientrare
thuis zijn casa, essere a
tien dieci
tiende decimo
tiental, het decina, la
tijd, de, het weer tempo, il
timide, verlegen timido
tiramisu, de tiramisu, il
titel, de titolo, il
toch stesso, lo stesso
toekomst, toekomende tijd, de futuro, il
toekomstig futuro
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toen quando
toename aumento, l’
toenemen aumentare
toerist, de (mnl. of vr.) turista, il/la
toeristisch turistico
toestaan permettere (permesso)
toestemming, vergunning, de permesso, il
toetje, il dolce, il
toevoegen aggiungere (aggiunto)
toilet gaan, naar het bagno, andare in bagno
tomaat, de pomodo. ro, il
toon, de tono, il
toren, de torre, la
tortellini, de (pasta) tortellini, i
Toscane Toscana
tot aan fino a
tot rust komen calmarsi
tot ziens (bij tutoyeren) arrivederci
tot ziens (bij u zeggen) arrivederla
traditie, de tradizione, la
traditioneel tradizionale
tragisch tragico
transformeren, omzetten trasformare
transpireren sudare
trein, de treno, il
trekken tirare
trouwen sposare qc.
trouwen sposarsi
trouwens resto, del resto
trui, de pullover, il
tuin, de giardino, il
Turijn Torino
tussentijd, de frattempo, il
tutoyeren, u zeggen, tegen elkaar darsi del tu, — del lei
twaalf uur ’s middags, het zuiden mezzogiorno, il
twaalfde dodicesimo
twee due
tweede gerecht secondo, il
tweede, volgens secondo
twintig venti
type, het tipo, il
tyrreense tirreno
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ui, de cipolla, la
uitgaan uscire
uitgang, de uscita, l’
uitgave(n), boodschap(pen), de spesa, la (spese, le)
uitgeven spendere (speso)
uitkiezen scegliere (scelto)
uitkijken op dare su
uitleggen spiegare
uitnodigen invitare
uitnodiging invito, l’
uitrusten riposare
uitrusten riposarsi
uitspraak, de pronuncia, la
uitspreken pronunciare
uitstappen, naar beneden gaan scendere (sceso)
uitvinding, de invenzione, l’
universiteit, de università, l’
uur, het ora, l’
uurtje, het oretta, l’
vader, de padre, il
vader, de papà, il
vakantie, de vacanza, la
val, de caduta, la
vallen cadere
van vaderszijde paterno
van di
vanaf, sinds, uit da
vanavond stasera
vandaag oggi
varken, het maiale, il
veel, zeer molto
veertig quaranta
veiligheid, de sicurezza, la
Veneti Venezia
ver (van) lontano (da)
veranderen, wisselen, overstappen cambiare
verbeeldden, zich wat darsi delle arie
verbruiken consumare
verdieping, de piano, il
verdorie accidenti
verdwijnen sparire, (isco)
Verenigde Staten Stati Uniti, gli



33

vergeten dimenticare
verhaal, het racconto, il
verifiren verificare
verjagen scacciare
verkeer, het traffico, il
verkleden, zich cambiarsi
verkopen vendere
verleden tijd imperfetto, l’
verleden, het passato. il
verliefd worden innamorarsi di qualcuno
verliefd innamorato di qualcuno
verliezen perdere (perso, perduto)
vermageren dimagrire
vermoeiend faticoso
verrassen sorprendere (sorpreso)
verrassing, de sorpresa, la
vers, fris fresco
verschil, het differenza, la
verschrikkelijk terribile
verschrikkelijk terribilmente
vertellen raccontare
verticaal verticale
vertraging, de ritardo, il
vertrek, het partenza, la
vertrekken (naar) partire (per)
vervangen sostituire
vervelend! saai!, wat che barba!
vervolgens poi
verwijderd distante
verzekering, de assicurazione, l’
verzoeken, iemand pregare qualcuno
vierde quarto
vijfde quinto
vijfendertig trentacinque
vijfhonderdje, het cinquecento, la
vijftien quindici
vijftig cinquanta
villa, de villa, la
villaatje, het villetta, la
vinden trovare
vinger, de il dito (le dita)
violist(e), de violinista, il/la
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vis, de pesce, il
vlak bij passo, a due (quattro) passi da
vlam, de fiamma, la
vlees, het carne, la
vliegen volare
vliegtuig, het aereo, l’
vliegveld, het aeroporto, l’
voelen, zich sentirsi
voet, de piede, il
voetbal, het calcio, il
vol pieno
voldoende zijn bastare
volgen seguire
volgend seguente
volgende prossimo
volgorde, de ordine, l’ (mnl.)
voor (met plaats) davanti a
voor avanti
voor per
voor prima di + tijdsbep.
vooral soprattutto
voorbeeld, het esempio, l’
voorgerecht, het antipasto, l’
voornaamwoord, het pronome, il
voorstellen presentare
voorstellen, zich figurarsi
vorige passato
vork, de forchetta, la
vorm, de forma, la
vormen formare
vorming, de formazione, la
vraag, de domanda, la
vragen chiedere (chiesto)
vragen domandare
vreemd, buitenlands straniero
vriend, de amico, l’
vriendin, de amica, l’
vriendin, partner, de compagna, la
vriendschap, de amicizia, l’
vrij libero
vrijdag venerd
vrijheid libertà, la
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vroeg of laat prima o poi
vrolijk allegro
vrouw, de donna, la
vrouwelijk femminile
vruchtensap, de (sinaasappelsap) spremuta, la (d’arancia)
vulling, de ripieno, il
vuur, het fuoco, il
waar vero
waar, waarheen dove?
waarheid, de verità, la
waarom? perchè?
waarschuwen, iemand avvertire qualcuno
waarschuwing, de avvertimento, l’
wachten (op) aspettare (+ lijd.v.w.)
wandelen passeggiare
wandelen, een stukje passo, fare due (quattro)passi
wandeling, de, het tochtje passeggiata, la
wanneer? quando?
warenhuis, het magazzino, il
warm caldo
waslucifer, de cerino, il
wasmachine, de lavatrice, la
wat (een) che
wat? che?
wat? cosa?
water, het acqua, l’
wedstrijd, de partita, la
week, de settimana, la
weekend, het weekend, il
weerzien rivedere
weg gaan andarsene
weg langs zee, de lungomare, il
weg, de via, la
weg, straat, de strada, la
weggaan andare via
weinig poco (po’)
welke quale
wereld, de mondo, il
werk, het lavoro, il
werkloos disoccupato
werkloosheid, de disoccupazione, la
werkwoord, het verbo, il
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westen, het ovest, l’
weten, kunnen sapere
wie? chi?
wij noi
wijn, de vino, il
willen volere
winkel, de negozio, il
winnen vincere (vinto)
winter, de inverno, l’
wit bianco
woensdag mercoled
wolf, de lupo, il
wolk, de nuvola, la
wonen abitare
woord, het parola, la
worden diventare
worst, de mortadella, la
worst, de salame, il
wortel, de carota, la
yoghurt, de yogurt, lo
zaal, kamer sala, la
zacht, langzaam piano
zak, de tasca, la
zak, de, heel veel sacco, il
zanger(es), de cantante, il/la
zee, de mare, il
zee, woelige muovere, mare mosso
zeep, de sapone, il
zeggen dire (detto)
zeker certamente
zeker certo
zeker sicuro
zeker, zonder meer senz’altro
zelfde stesso
zesde sesto
zestig sessanta
zetel, woonplaats, de sede, la
zetten, leggen mettere (messo)
zevende settimo
zeventig settanta
zich sè
ziek malato
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zien vedere (veduto, visto)
ziens, tot (lett. we zien elkaar) vedere, ci vediamo
zij, u lei
zij, u loro
zijn essere
zijn, haar, uw suo
zijn, zitten stare
zin hebben om te voglia, avere -di
zin, de frase, la
zin, de voglia, la
zin, de voglia, la
zingen cantare
zitten sedere
zittend seduto
zo, dus cos̀ı
zo, zoveel tanto
zoet broodje pasta, la
zoet, zacht dolce
zomer, de estate, l’ (vr.)
zon, de sole, il
zondag domenica
zonde, de peccato, il
zonder senza
zonnebaden prendere il sole
zoon, de figlio, il
zorgen maken, zich over iets preoccuparsi di qualche cosa
zorgwekkend preoccupante
zout, het sale, il
zuidelijk meridionale
zuiden, het meridione, il
zuiden, het mezzogiorno, il
zuiden, het sud, il
zuster, de sorella, la
zwager, de cognato, il
zwart nero
zwembad, het piscina, la
zwemmen fare il bagno
Zwitser, de svizzero, lo
Zwitserland Svizzera, la
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Italiaans Nederlands

a op, naar, in
abbastanza genoeg, voldoende
abbreviazione, l’ afkorting, de
abitante, l’ inwoner, de
abitare wonen
abitudine, l’ gewoonte, de
accanto naast
accendere (acceso) aansteken, aanzetten
accettare accepteren
accidenti verdorie
accomodarsi gaan zitten, binnen komen
accompagnare begeleiden
accordo, d’accordo akkoord, okay
accordo, l’ akkoord, het
accurato juist, precies
acqua minerale, l’ mineraalwater, het
acqua, l’ water, het
adesso nu
adriatico Adriatische
aereo, l’ vliegtuig, het
aeroporto, l’ vliegveld, het
afabetico alfabetisch
affermazione, l’ bewering, bevestiging, de
agenda, l’ agenda, de
aggettivo adjectief, bijvoeglijk naamwoord
aggiungere (aggiunto)toevoegen
agosto augustus
aiutare helpen
aiuto, l’ hulp, de
albergo, l’ hotel, het
albero, l’ boom, de
alcuni/e enkele
alcuno enig, een paar
allarme, l’ (mnl.) alarm, het
allegro vrolijk
allora dan, dus
altrimenti anders
altro ander
altro ieri, l’ eergisteren
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alzarsi opstaan
amante, l’ minnaar, minnares, de
amare houden van
America, l’ Amerika
americano Amerikaans
Americano, l’ Amerikaan, de
amica, l’ vriendin, de
amicizia, l’ vriendschap, de
amico, l’ vriend, de
amore, fare l’amore liefde bedrijven, de, vrijen
amore, l’ (mnl.) liefde, de
analcolico niet-alcoholisch
anche ook
ancora nog, nog steeds
andare gaan
andare d’accordo con qualcop kunnen schieten met iemanduno
andare via weggaan
andare, va bene okay, goed
andarsene weg gaan
angolo, l’ hoek, de
anni, avere ... anni leeftijd hebben, ... jaar oud zijn
anno, l’ jaar
antico antiek
antipasto, l’ voorgerecht, het
antipatico onsympathiek
anzi sterker nog, integendeel
aperitivo, l’ aperitief, het
aperto open
appartamento, l’ appartement, het
appena nauwelijks, net
apposto in orde
approfittare di qc. profiteren van iets
appuntamento, l’ afpraak, de
aprile april
aprire (aperto) openen
arabo, l’ Arabisch, het, Arabier, de
arancia, l’ sinaasappel, de
aranciata, l’ sinaasappelsap, de
architetto, il architect, de
area di servizio, l’ tankstation, het
aria, l’ lucht, de
aroma, l’aroma, het
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arrabbiarsi boos worden
arresto, l’ stilstand, arrestatie, de
arrivare aankomen
arrivederci tot ziens (bij tutoyeren)
arrivederla tot ziens (bij u zeggen)
arrivo, l’ aankomst, de
arte, l’ (vr.) kunst, de
articolo, l’ artikel, lidwoord, het
artista, l’ artiest, de
ascensore, l’ (mnl.) lift, de
asciugare drogen
asciugarsi drogen, zich
ascoltare (+ lijd.v.w.) luisteren
aspettare (+ lijd.v.w.)wachten (op)
assicurazione, l’ verzekering, de
assolutamente absoluut
assoluto absoluut
astronauta, l’ astronaut, de
attento oplettend
attento, stare attentoopletten
attenzione, l’ aandacht, de
a.ttimo, l’ ogenblik, het
attività, l’ activiteit, de
attivo actief
attore, l’ acteur, de
attrice, l’ actrice, de
attuale actueel
attualmente actueel
aumentare toenemen
aumento, l’ toename
Austria, l’ Oostenrijk
austri.aco, l’ Oostenrijker
autista, l’ chauffeur, de
autobus, l’ (mnl.) bus, de
automobile, l’ auto, de
automobilista, l’ automobilist, de
autonomi.a, l autonomie, de
auto.nomo autonoom
autore, l’ auteur, de
autostop, l’ fare liften
autostrada, l’ autoweg, de
autunno, l’ herfst, de
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avanti voor
avanti! binnen! (bij kloppen op deur)
avere hebben
avventura, l’ avontuur, het
avvertimento, l’ waarschuwing, de
avvertire qualcuno waarschuwen, iemand
avvocato, l’ advocaat, de
azione, l’ akte, de
azzurro blauw
baciare kussen
baciarsi kussen, elkaar
bacio, il kus, de
baffi, i snor, de
bagnato nat
bagno, andare in bagnotoilet gaan, naar het
bagno, il bad, het
ballare dansen
bambina, la kind, het (vr.)
bambino, il kind, het (mnl.)
bana. le banaal
banalità, la banaliteit, de
banana, la banaan, de
banca, la bank, de
bar, il bar, de, cafè, het
bara. ttolo, il blikje, het
barba, la baard, de
barca, la boot, de
barista, il barman, de
base, la basis, de
bastare voldoende zijn
batteri.a, la accu, de
belga Belgisch
Belga, il Belg, de
Belgio, il Belgi
bellezza, la schoonheid, de
bello mooi
bene (bijw.) goed
benzina, la benzine, de
bere (bevuto) drinken
bianco wit
bi.bita, la drank, de
bicchiere, il glas, het
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bici(cletta), la fiets, de
bici, andare in bici fiets gaan, op de
biglietto, il kaartje, het
biondo blond
birra, la bier, het
bisognare nodig zijn
bistecca, la biefstuk, de
bitter, il bitter, (Italiaans drankje)
bloccare blokkeren
bloccato geblokkeerd
bocca, la mond, de
Bologna Bologna
bolognese Bolognees
bombola del gas, la gasfles, de
borsa, la tas, beurs, de
bottiglia, la fles, de
braccio, il (mv. le braccia) arm, de
brandy, il brandy, de
bravo goed, lief
breve kort
brillare schijnen
brutto lelijk
buon giorno goede morgen
buona sera goede middag, avond
buongustaio, il lekkerbek, de
buono goed
burro, il boter, de
cabina telefonica, la telefooncel, de
caccia, la jacht, de
cacciare jagen
cadere vallen
caduta, la val, de
caffè, il koffie, de
caffellatte, il koffie met melk, de
caffettiera, la koffieapparaat
Cagliari Cagliari
Calabria Calabri
calamaretto, il inktvisje, het
calcio, il voetbal, het
caldo warm
caldo, il hitte, de
calma, la rust, kalmte, de
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calmare kalmeren
calmarsi tot rust komen
calmo kalm
cambiare veranderen, wisselen, overstappen
cambiarsi verkleden, zich
camera da letto, la slaapkamer, de
camera, la kamer, camera, de
cameriere, il ober, de
camminare lopen
campagna, la platteland, het
campanello, il bel, de
cane, il hond, de
cantante, il/la zanger(es), de
cantare zingen
canzone, la lied, het
capace (di) in staat tot
capello, il haar, het
capire (isco) begrijpen
capitale, il kapitaal, het
capitalista, il kapitalist, de
capitare overkomen
capi.tolo, il hoofdstuk, het
cappuccino, il cappuccino, de
carattere, il karakter, het
caratteri.stica, la karakteristiek, de
caratteristico karakteristiek
cardinale, il kardinaal, de
cardinale, numeri –ihoofdtelwoorden
carne, la vlees, het
caro lief, duur
carota, la wortel, de
carriera, la carrire, de
carta telefonica, la telefoonkaart
carta, la papier, het
casa, essere a thuis zijn
casa, essere in huis zijn, in
casa, la huis, het
casetta, la huisje, het
caso, il geval, het
cassa, la kassa, de
cassiera, la caissire, de
categoria, la categorie, de
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cattivo slecht, kwaad
cena, la avondmaaltijd, de
cenare eten (’s avonds)
centinaio honderden
cento honderd
centrale centraal, midden
centro, il centrum, het
cerino, il waslucifer, de
certamente zeker
certo zeker
cervello, il hersenen, de
che wat (een)
che (betr.vnw.) die, dat
che barba! vervelend! saai!, wat
che? wat?
chi? wie?
chiacchierare kletsen
chiamare roepen, bellen
chiave, la sleutel, de
chiedere (chiesto) vragen
chilometro, il kilometer, de
chirurgo, il chirurg, de
chitarra, la gitaar, de
chiudere (chiuso) sluiten
chiuso dicht
ci er, erheen
ciao hallo, dag
cielo, il hemel, de
Cina, la China
cinema(tografo), il bioscoop, de
cinese Chinees
cinquanta vijftig
cinquecento, la vijfhonderdje, het
ci dat wat
cioccolata, la chocolade, de
cio dat wil zeggen
cipolla, la ui, de
circa ongeveer
città, la stad, de
cliente, il/la klant, de
clima, il klimaat, het
cognata, la schoonzuster, de
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cognato, il zwager, de
coincidenza, la aansluiting, de (trein), het toeval
colazione, la lunch, de
colazione, la prima ontbijt, het
collega, il/la collega, de
colonna, la kolom, pilaar, de
colore, il kleur, de
colossale kolossaal
colpa, la schuld, de
coltello, il mes, het
come mai? hoezo, hoe komt het dat?
come? hoe?
comico komisch
cominciare beginnen
commento, il commentaar, het
commissario, il commissaris. de
commissione, la commissie, de
comodo gemakkelijk
compagna, la vriendin, partner, de
compagnia, la gezelschap, het
compagno, il kameraad, vriend, de
completamente helemaal
completo compleet, vol
comporre (composto) samenstellen
comprare kopen
comprensione, l’ begrip, het
comunicazione, la communicatie, de
con met
concerto, il concert, het
concreto concreet
condire aanmaken, kruiden
confinare con grenzen aan
confine, il grens, de
conoscenza, far con qualcunkennis maken, met iemando
conoscenza, la kennis, de
conoscere (conosciuto)kennen, leren kennen
conseguenza, la consequentie, de
conservare bewaren
consonante, la consonant, de
consumare verbruiken
contatto, il contact, het
contento tevreden
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continuare doorgaan
conto, il rekening, de
contorno, il bijgerecht
contrario (a) tegen, tegenstrijdig
contratto, il contract, het
contro tegen
controllare controleren
conversazione, la conversatie, de, gesprek, het
coperto bedekt
coprire bedekken
corretto correct
corretto, caffè correttokoffie met brandy
corrispondenza, la correspondentie, de
corrispondere (corrisposto) corresponderen, overeenkomen
corruzione, la corruptie, de
cortesi.a, la beleefdheid, de
cortesia, per cortesia alstublieft
corto kort
cosa, la ding, het
cosa? wat?
cos zo, dus
costare kosten
costruire bouwen, aanleggen
cozza, la mossel, de
creativo creatief
credere geloven
crescere (cresciuto) groeien
crisi, la crisis, de
cristiano christelijk
Cristo Christus
crocetta, la kruisje, het
cruciverba, il kruiswoordpuzzel, de
crudo rauw
cucchiaino, il lepeltje, het
cucchiaio, il lepel, de
cucina, la keuken, de
cucinare koken
cugina, la nicht, de
cugino, il neef, de
cultura, la cultuur, de
culturale cultureel
da vanaf, sinds, uit
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da quando? sinds wanneer?
dai! hup!
dancing, il dancing, de
dappertutto overal
dare geven
dare la mano hand geven, een
dare su uitkijken op
dare una mano handje helpen, een
darsi da fare inspannen, zich
darsi del tu, — del leitutoyeren, u zeggen, tegen elkaar
darsi delle arie verbeeldden, zich wat
darsi, pu darsi misschien
davanti a voor (met plaats)
davvero echt, heus
decidere (deciso) beslissen, besluiten
decimo tiende
decina, la tiental, het
delitto, il misdrijf, het
delizioso heerlijk
denaro, il geld, het
dente, il kies, tand, de
dentista, il tandarts, de
dentro binnen (bij plaats)
descrivere (descritto) beschrijven
dessert, il dessert, het
destra, la rechts (ook in politieke zin)
detersivo, il schoonmaakmiddel, het
di van
dialogo, il dialoog, de
diba.ttito, il debat, het
dicembre december
diciannove negentien
diciotto achttien
dieci tien
dietro achter
difatti inderdaad
differente (da) anders dan
differenza, la verschil, het
difficile moeilijk
digestivo, il digestief, het
dimagrire vermageren
dimenticare vergeten
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dintorni, i omgeving, de
dio god
dio, mio dio! god, mijn god!
dire (detto) zeggen
direttamente direct
diretto direct
direzione, la richting, de
dischetto, il schijfje, het
disco, il plaat, de
discoteca, la discotheek, de
discussione, la discussie, la
disoccupato werkloos
disoccupazione, la werkloosheid, de
disordine, il rommel, de
dispiacere (dispiaciuto)spijten, vervelend vinden
dispiacere, mi dispiacespijt me, het
distante verwijderd
distanza, la afstand, de
distributore di benzina, ilbenzinestation, het
disturbare qc. storen, iemand
disturbo, il storing, de
diventare worden
diverso (da) anders (dan), verschillend van
divertente leuk
divertirsi amuseren, zich
dodicesimo twaalfde
dolce zoet, zacht
dolce, il toetje, il
do. llaro, il dollar, de
domanda, la vraag, de
domandare vragen
domani morgen
domattina morgenochtend
domenica zondag
donna di servizio, la hulp, de
donna, la vrouw, de
dopo na, daarna, later
dopodomani overmorgen
doppio dubbel
dormire slapen
dottore, il dokter, de
dove? waar, waarheen
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dovere moeten
dramma, il drama, het
drammatico dramatisch
due twee
dunque dus
durante gedurende
durare duren
e(d) en
eccezionale exceptioneel
ecco daar heb je
economi.a, l economie, de
effetto, l’ effect, het
elasticità, l’ rekbaarheid, de
elastico elastisch, rekbaar
elefante, l’ olifant, de
elegante elegant
eleganza, l’ elegantie, de
elemento, l’ element, het
elenco, l’ telefonico telefoongids, de
elenco, l’ gids, lijst, de
elettricità, l’ elektriciteit, de
elettrico elektrisch
elettrodomestico, l’ huishoudelijk apparaat, het
elettronica, l’ elektrotechniek, de
elico.ttero, l’ helikopter
elk gevlekt, in koffie: met een wolkje mmacchiato
emigrare emigreren
emigrato gemigreerd
energico energiek
enorme enorm
entrare binnen gaan
entrata, l’ ingang, de
entro binnen (bij tijd)
entusiasmo, l’ enthousiasme, het
entusiasta enthousiast
eppure en toch
esagerare overdrijven
esagerato overdreven
esempio, l’ voorbeeld, het
esercizio, l’ oefening, de
esportazione, la export, de
espresso expres
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espresso, (caff) espressoespresso
essenza, l’ essentie
essenziale essentieel
essenzialmente essentieel
essere zijn
est, l’ oosten, het
estate, l’ (vr.) zomer, de
estero, l’ buitenland, het
estetico esthetisch
eventuale eventueel
eventualmente eventueel
evidente duidelijk
evidentemente duidelijk
fa geleden
facile gemakkelijk
facoltativo facultatief
falso onwaar, vals
fame, aver fame honger hebben
fame, la honger, de
famiglia, la familie, de
fana. tico fanatiek
fantasi.a, la fantasie, de
farcela het redden
fare doen, maken
fare +il/la + beroep beroep hebben
fare il bagno zwemmen
fare il pieno tanken (vol)
fare quattro chiacchiere praatje maken, een
fare quattro salti dansje maken, een
farina, la meel, het
farmaci.a, la apotheek, de
fatica, l’ moeite, de
faticoso vermoeiend
fatto, il feit, het
favore, il gunst, de
favore, per favore alstublieft, alsjeblieft
febbraio februari
femminile vrouwelijk
fermare tegenhouden
fermarsi stoppen
fermata, la halte, de
fermo stilstaand
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ferro, il ijzer, het
ferrovi.a, la spoorweg, de
festa, la feest, het
fiamma, la vlam, de
fiammi.fero, il lucifer, de
figlia, la dochter, de
figlio, il zoon, de
figurarsi voorstellen, zich
figurarsi: figurati! stel je voor
figuriamoci! laten we ons voorstellen
film, il film, de
filtro, il filter, het
finale, la finale, de
finalmente eindelijk
finanziario financieel
finestra, la raam, het
finire (isco) eindigen, terecht komen
finito afgelopen, klaar
fino a tot aan
fiore, il bloem, de
fiorentino Florentijns
Firenze Florence
fisarmonica, la accordeon, de
fiume, il rivier, de
Fiumicino Fiumicino
forchetta, la vork, de
forma, la vorm, de
formaggio, il kaas, de
formare vormen
formazione, la vorming, de
fornello, il fornuis, het
forse misschien
forte sterk
fortuna, la geluk, het
fortuna, per fortuna gelukkig
fortunato fortuinlijk, gelukkig
forza! hup!
forza, la kracht, de
fotografico fotografisch
fra + tijdsbepaling over
francese Frans, Fransman
Francia, la Frankrijk
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francobollo, il postzegel, de
frase, la zin, de
fratello, il broer, de
frattempo, il tussentijd, de
freddo koud
freddo, il kou, de
fresco vers, fris
fretta, la haast, de
frigorifero, il ijskast, de
frutta, la fruit, het
fumare roken
fumo, il rook, de
funzionare functioneren, het doen
fuoco, il vuur, het
fuori buiten
futuro toekomstig
futuro, il toekomst, toekomende tijd, de
gamba, la been, het
gamberetto, il garnaal, de
garage, il garage, de
garantire (isco) garanderen
garanzi.a, la garantie, de
gas, il gas, het
gassato met koolzuur
gassoso koolzuur, met
gastronomi.a, la gastronomie, de
gastronomico gastronomisch
gatto, il poes, kat, de
gelato, il ijsje, het
genealo.gico genealogisch
genitore, il ouder, de
gennaio januari
Genova Genua
gente, la mensen, de
gentile aardig, vriendelijk
Germania, la Duitsland
gettone, il telefoonmuntje, het, de penning
ghiaccio, il ijs, het
già al, reeds
giallo geel
giallo, il detective, de
giardino, il tuin, de
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giocare spelen
gioco, il spel, het
giornale radio, il nieuws, het (radio)
giornale, il krant, de
giornalista, il/la journalist(e), de
giornata, la dag, de
giorno dag, de
gio.vane, il/la jongere, de
gioved donderdag
giro, il draai, wandeling, tocht, de
gi beneden, down
giugno juni
giusto juist, goed
gomma, la band, de
governo, il regering, de
grammatica, la grammatica, de
grande groot
granita, la ijsdrank, de
grappa, la sterk alcoholische drank
gratis gratis
grazie dank je, dank u
gridare gillen, schreeuwen
griglia, la gril, de
gruppo, il groep, de
guardare kijken (naar)
hotel, l’ hotel, het
idea, l’ idee, het
identificare identificeren
identità, l’ identiteit, de
ideologico ideologisch
ieri gisteren
il dito (le dita) vinger, de
il participioparticipium, voltooid deelwoord, het,
imitare imiteren
immagine, l’ beeld, het
immenso immens, oneindig
imparare leren
imperativo, l’ gebiedende wijs
imperfetto, l’ verleden tijd
importante belangrijk
importare belangrijk zijn
importare, non importahindert niet, het
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impossibile onmogelijk
impressione, l’ impressie, indruk, de
in in, op, te
incidente, l’ ongeluk, incident, het
includere (incluso) insluiten
incontrare ontmoeten
incontrarsi ontmoeten, elkaar
indefinito onbepaald
indicare aanwijzen
indicativo, l’ aantonende wijs, de
industria, l’ industrie, de
industriale, l’ industrieel
inferno, l’ hel, de
infinito, l’ onbepaalde wijs, de
informazione, l’ informatie
ingegnere, l’ ingenieur, de
Inghilterra, l’ Engeland
inglese Engels
inglese, l’ Engelsman, de
innamorarsi di qualcunoverliefd worden
innamorato di qualcunoverliefd
insalata, l’ sla, de
insegnare leren, onderwijzen
insieme samen
insistere aandringen
insomma kortom
intanto intussen
intellettuale intellectueel
intelligente intelligent
intelligenza, l’ intelligentie
intenso intens
interessante interessant
interessare interesseren
interesse, l’ interesse, de
internazionale internationaal
interno intern
interrogare ondervragen
interrogazione, l’ ondervraging, de
invece daarentegen
invenzione, l’ uitvinding, de
inverno, l’ winter, de
invitare uitnodigen
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invito, l’ uitnodiging
io ik
Ionio Ionisch
isola, l’ eiland, het
istituto, l’ instituut, het
istruzione, l’ instructie, de
Italia, l’ Itali
italiano, l’ Italiaan, de
italiano, l’ Italiaan, de
italiano, l’ Italiaans, het
Iugoslavia, la Joegoslavi
Juventus Juventus (voetbalclub)
là daar
lago, il meer, het
lasciare laten, achterlaten
lasciare, lascia perdere!laat maar zitten!
lavapiatti, il afwasmachine, de
lavastoviglie, la afwasmachine, de
lavatrice, la wasmachine, de
lavoro, il werk, het
leccarsi likken, zich
legale legaal, wettelijk
leggere (letto) lezen
leggersi lezen
lei zij, u
lento langzaam
leone, il leeuw, de
lettera, la brief, letter, de
letto, andare a bed gaan, naar
letto, il bed, het
lezione, la les, de
l daar
libero vrij
libertà, la vrijheid
libro, il boek, het
liceo, il lyceum, het
lieto blij
limonata, la limonade, de citroen-
limone, il citroen, de
linea, la lijn, de
lingua, la taal, tong, de
liquore, il likeur, de
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lira, la lire, de
listino prezzi, il prijslijst, de
litigare ruzie maken
litro, il liter, de
lontano (da) ver (van)
loro zij, u
luce, la licht, het
luglio juli
lui hij
luna, la maan, de
luned maandag
lungo lang
lungomare, il weg langs zee, de
luogo, il plaats, de
lupo, il wolf, de
lusso, il luxe, de
ma maar
macchina fotografica, lafototoestel, het
macchina, la auto, de
macedonia, la fruitsalade, de
madre, la moeder, de
Madrid Madrid
magazzino, il warenhuis, het
maggio mei
magico magisch
magro mager
mai ooit, nooit
maiale, il varken, het
mal di testa, il hoofdpijn, de
malato ziek
male slecht
mamma, la moeder, de
mandare sturen
mandolino, il mandoline, de
mangiare eten
maniera, la manier, de
mano, la (le mani) hand, de
Mantova Mantova
Mar Adriatico, il Adriatische zee
Mar Ionio, il Ionische zee
Mar Ligure, il Ligurische zee
Mar Tirreno, il Thirreense zee
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mare, il zee, de
marito, il echtgenoot, de
marted dinsdag
marzo maart
maschile mannelijk
materiale, il materiaal, het
materno moederszijde, van
mattina, la ochtend, de
mattino, il ochtend, de
matto gek
medaglia, la medaille, de
medico, il arts, de
mediterraneo mediterraan
Mediterraneo, il Middenlandse zee, de
meglio beter
mela, la appel, de
melone, il meloen, de
memo.ria, la geheugen, het
meno minder
meno male gelukkig
mentre terwijl
mercato, il markt, de
mercoled̀ı woensdag
meridionale zuidelijk
meridione, il zuiden, het
mese, il maand, de
metro, il meter, de
mettere (messo) zetten, leggen
mettersi aantrekken, beginnen
mettersi a letto bed gaan, naar
mezzanotte, la middernacht
mezzo half
mezzogiorno, il twaalf uur ’s middags, het zuiden
mezzogiorno, il zuiden, het
migliaio (migliaia) duizenden
Milano Milaan
miliardo, il miljard, het
milione, il miljoen, het
militare militair
militare, il militair, de
mille (mila) duizend
minestra, la groentesoep, de
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minuto, il minuut, de
mio mijn
misterioso mysterieus
mo.bile, il meubel, het
moda, la mode, de
modello, il model, het
Modena Modena
moderno modern
modo, il manier, de
moglie, la echtgenote. de
molto veel, zeer
momento, il moment, het
mondo, il wereld, de
montagna, la berg, de
morale moreel
morire (morto) sterven
mortadella, la worst, de
morto dood
motivo, il reden, de
motore, il motor, de
muovere (mosso) bewegen
muovere, mare mossozee, woelige
museo. il museum, het
musica, la muziek, de
napoletano Napolitaans
Napoli Napels
nascere (nato) geboren worden
naso, il neus, de
Natale Kerstmis
natura, la natuur, de
naturale natuurlijk
naturalmente natuurlijk
nazionale nationaal
nazione, la natie, de
nè ... nè noch ... noch
neanche ook niet
necessario nodig
negare ontkennen
negazione, la ontkenning, de
negozio, il winkel, de
nero zwart
nervoso nerveus



59

nessuno geen enkele
niente niets
nipote, il/la , de neef, nicht, kleinzoon, kleindochter
no nee, niet
noce moscata, la nootmuskaat, de
noi wij
nome, il naam, de
non niet, geen
non ... affatto helemaal niet
non ... ancora nog niet
non ... mai nooit
non ... mica heus niet
non ... neanche niet eens
non ... nemmeno niet eens
non ... niente niets
non ... nulla niets
non ...più niet meer
nonna, la grootmoeder, de
nonni, igrootouders, de
nonno, il grootvader, de
nono negende
nord, il noorden
normale normaal
normalmente normaal
nostro onze
notizia, la bericht, het
noto bekend
notte, buona notte! goede nacht!
notte, la nacht
notte, la nacht, de
novanta negentig
novembre november
nulla niets
numeri cardinali, i hoofdtelwoorden, de
numero di telefono, iltelefoonnummer, het
numero, il nummer, het
Nuoro Nuoro
nuovamente opnieuw
nuovo nieuw
nuovo, di opnieuw
nuvola, la wolk, de
nuvoloso bewolkt
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o of
occhiali, gli bril, de
occhio, dare nell’occhioopvallen
occhio, l’ oog, het
occuparsi (di) bezighouden, zich
offerta, l’ aanbieding
offrire (offerto) aanbieden
oggivandaag
ogni elke, iedere
Olanda, l’ Nederland
olandese Nederlands
Olandese, l’ Nederlander, de
olio di oliva, l’ olijfolie
olio, l’ olie, de
oliva, l’ olijf, de
operaio, l’ arbeider, de
operazione, l’ operatie, de
opinione, l’ mening, de
oppure of
or(a)mai nu (definitief)
ora nu
ora, l’ uur, het
ordinare bestellen
ordine, l’ (mnl.) volgorde, de
orecchio, l’ oor, het
oretta, l’ uurtje, het
originale origineel
orizzontale horizontaal
oro, l’ goud, het
orologio, l’ horloge, klok, de
ortografia, l’ spelling, de
ospite, l’ (mnl.of vr.) gast, de (mnl. of vr.)
ottanta tachtig
ottavo achtste
ottimista, l’ optimist, de
ottobre oktober
ovest, l’ westen, het
pacchetto, il pak, het
padella, la koekepan, de
padre, il vader, de
paese, il land, dorp, het
pagare betalen
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pagina, la bladzijde, de
paginetta, la bladzijde, de kleine
palazzo, il herenhuis, het
Palermo Palermo
pane, il brood, het
panino, il broodje, het
panorama, il panorama, het
pantaloni, i broek, de
papa, il paus, de
papà, il vader, de
papagallo, il papegaai, de
pappa, la pap, de
paradiso, il paradijs, het
parcheggiare parkeren
parcheggio, il parkeerplaats, de
parco, il park, het
parecchio behoorlijk wat
parente, il/la familielid, het
parlamento, il parlement, het
parlante, il spreker, de
parlare spreken
parmigiano, il parmezaanse kaas
parola, la woord, het
parte, la deel, het, de rol
partenza, la vertrek, het
particolare bijzonder
particolarmente bijzonder
partire (per) vertrekken (naar)
partita, la wedstrijd, de
partito, il partij, de
Pasqua Pasen
passaggio, il lift, overgang, de
passaporto, il paspoort, het
passato vorige
passato. il verleden, het
passeggiare wandelen
passeggiata, la wandeling, de, het tochtje
passo, a due (quattro) passivlak bij da
passo, fare due (quattro)pawandelen, een stukjessi
passo, il stap, de
pasta, la deegwaar, pasta, de
pasta, la zoet broodje
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paterno van vaderszijde
paura, aver paura bang zijn
paura, la angst, de
pausa, la pauze, de
pazzo gek
peccato jammer
peccato, il zonde, de
pelato gepeld
pendente hangend, scheef
penna, la pen, de
pensare denken
pensiero, il gedachte, zorg, de
pensione, la pensioen, pension, het
Pentecoste Pinksteren
pentola, la pan, de
pepe, il peper, de
per voor
pera, la peer, de
perchè omdat
perchè? waarom?
perdere (perso, perduto)verliezen
perfetto perfect
periferi.a, la buitenkant, rand, de (van stad)
permesso, il toestemming, vergunning, de
permettere (permesso)toestaan
per echter, maar
persona, la persoon, de
personaggio, il personage, het, de persoon
personale persoonlijk
personale, il personeel, het
personalmente persoonlijk
pesca, la perzik, de
pesce, il vis, de
pessimista, il pessimist, de
piacere (piaciuto) bevallen, leuk vinden
piacere, il genoegen, het
piacevole prettig
piacevolmente prettig
piangere (pianto) huilen
piano zacht, langzaam
piano, il verdieping, de
pianoforte, il piano, de
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pianta, la plant, de
piattino, il schoteltje, het
piatto, il bord, het
Piazza Affari beurs in Milaan
piazza, la plein, het
piccolo klein
piede, a piedi te voet, lopend
piede, il voet, de
pieno vol
piffero, il fluit, de
piovere regenen
piscina, la zwembad, het
pi meer
pizza, la pizza, de
pizzeria, la pizzeria, de
plurale, il meervoud, het
plurale, il meervoud, het
poco (po’) weinig
poco, il beetje, weinige, het
poi vervolgens
poichè aangezien
poli.tica, la politiek, de
politico politiek
polizi.a, la politie, de
poliziotto, il politieman, de
pollo, il kip, de
pomeriggio, il middag, de
pomodo. ro, il tomaat, de
ponte, il brug, de
porcellana, la porselein, het
porta, la deur, de
portare brengen, meebrengen
portiere, il portier, de
Portogallo, il Portugal
portoghese Portugees
positivo positief
posizione, la positie, de
possessivo bezittelijk
possibile mogelijk
possibilmente mogelijkerwijs
posta, la post, de
posto, il plek, plaats, de
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potere kunnen
povero arm
pranzo, il lunch, de
precisamente precies
preciso precies
preferire (isco) prefereren, de voorkeur geven aan
pregare qualcuno verzoeken, iemand
prego alstublieft
premio, il prijs, de
prendere pakken, nemen
prendere il sole zonnebaden
preoccupante zorgwekkend
preoccuparsi di qualche coszorgen maken, zich over ietsa
preparare bereiden, klaar maken
presentare voorstellen
presente, il heden, het, de tegenwoordige tijd
presenza, la aanwezigheid
presidente. il president, de
prestare lenen
prestito, il lening, de
presto snel
prezzemolo, il peterselie, de
prezzo, il prijs, de
prima eerder
prima di alvorens
prima di + tijdsbep. voor
prima o poi vroeg of laat
primavera, la lente, de
primo eerste
primo, il eerste gerecht, het
principale belangrijkst, hoofd-
priorità, la prioriteit, de
problema, il probleem, het
problematico problematisch
produzione, la produktie, de
professore, il leraar, hoogleraar, docent, de
professoressa, la lerares, docente, de
progetto, il project, het
programma, il programma, het
promettere (promesso)beloven
pronome, il voornaamwoord, het
pronto hallo (bij telefoneren)
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pronuncia, la uitspraak, de
pronunciare uitspreken
proprio eigen, werkelijk
prosciutto, il ham, de
prossimo volgende
prostituzione, la prostitutie, de
protagonista, il/la hoofdpersoon
protezione, la protectie, bescherming, de
prugna, la pruim, de
pubblicare publiceren
pubblico openbaar
pubblico, il publiek
pullover, il trui, de
punto, il punt, het, de punt
puntuale punctueel, stipt
puntualmente punctueel, stipt
pure ook, toch
purtroppo helaas
qua daar
qualche + enk. enkele
qualcosa iets
qualcuno iemand
quale welke
quando toen
quando? wanneer?
quantità, la hoeveelheid, de
quanto? hoeveel?
quaranta veertig
quarantotto achtenveertig
quarto vierde
quasi haast
quello die
questione, la kwestie, de
questo deze
qui hier
quindi dus
quindici vijftien
quinto vijfde
raccontare vertellen
racconto, il verhaal, het
radio, la radio, de
ragazza, la meisje, het
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ragazzo, il jongen, de
ragione, la reden, de
rag, il ragot, de
re, il koning, de
realizzare realiseren
reazione, la reactie, de
recarsi begeven, zich
record, il record, het
regalare schenken, geven
Reggio Calabria Reggio Calabri
regione, la regio, de
registrare registreren, opnemen
regola, la regel, de
religioso religieus
restare blijven
resto, del resto trouwens
resto, il rest, de, geld terug
ricco rijk
ricetta, la recept, het
ricevere ontvangen
riconoscere (riconosciuto)herkennen
ricordare herinnering , in — brengen
ricordarsi herinneren, zich
ricordo, il herinnering
ricostruire herstellen
rientrare thuis komen
rimanere (rimasto) blijven
ringraziare qc. bedanken, iemand
ripetere herhalen
ripetizione, la herhaling, de
ripieno, il vulling, de
riportare terugbrengen
riposare uitrusten
riposarsi uitrusten
riprovare proberen, opnieuw
riserva, la reserve, de
riservare reserveren
rispondere (risposto) antwoorden
risposare hertrouwen
risposta, la antwoord
ristorante, il restaurant, het
risultato, il resultaat, het
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ritardo, arrivare in te laat komen
ritardo, il vertraging, de
ritmo, il ritme, het
ritornare terugkeren
ritorno, il terugkeer, de
ritrovare terugvinden
riva, la oever, de
rivedere weerzien
Roma Rome
romano Romeins
romano, il Romein, de
rosa, la roos, de
rosolare bakken, zachtjes
rosso rood
Russia, la Rusland
russo Russisch
russo, il Rus, de
sacco, il zak, de, heel veel
sala, la zaal, kamer
salame, il worst, de
sale, il zout, het
salire instappen, omhoog gaan
salotto, il salon, woonkamer, de
salto, fare quattro saltidansje maken, een, dansen
salto, il sprong, de
salutare groeten
salute! gezondheid (bij toast, niezen)
salute, la gezondheid, de
saluto, il groet, de
salvo behalve
sano gezond
sapere weten, kunnen
sapone, il zeep, de
Sardegna, la Sardini
satellite, il satelliet, de
sbagliare fout maken, een
sbaglio, lo fout, de
sbrigarsi opschieten
scacciapensieri, lo mondharpje, het
scacciare verjagen
scegliere (scelto) uitkiezen
scendere (sceso) uitstappen, naar beneden gaan
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scodella, la soepbord, het
scoprire (scoperto) ontdekken
scrittore, lo schrijver, de
scrivere (scritto) schrijven
scuola, la school, de
scusa, la excuus, het
scusare excuseren
scusarsi excuseren, zich
se als
sè zich
secondo tweede, volgens
secondo, il seconde, de
secondo, il tweede gerecht
sede, la zetel, woonplaats, de
sedere zitten
sedia, la stoel, de
seduto zittend
segreta.ria, la secretaresse, de
segretario, il secretaris, de
seguente volgend
seguire volgen
sempre altijd, nog altijd
sentire horen, voelen
sentirsi voelen, zich
senz’altro zeker, zonder meer
senza zonder
sera, la middag, avond, de
serata, la avond, de
sereno sereen
serio serieus, ernstig
serio, prendere sul serioserieus nemen
sessanta zestig
sesso, il sekse, seks, de
sesto zesde
sete, aver sete dorst hebben
sete, la dorst, de
settanta zeventig
settembre september
settimana, la week, de
settimo zevende
sguardo, lo blik, de
si men
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s ja
Sicilia, la Sicili
sicurezza, la veiligheid, de
sicuro zeker
sigaretta, la sigaret, de
sigaro, il sigaar, de
signora, la mevrouw, de
signore, il meneer, de
signorina, la juffrouw, de
simpati.a, la sympathie, de
simpatico sympathiek
sinfoni.a, la symfonie, de
singolare, il enkelvoud, het
singolare, il enkelvoud, het
sinistra, la links (politiek)
sistema, il systeem, het
situazione, la situatie, de
soffriggere (soffritto) bakken
soggiorno, il huiskamer, de
sognare dromen
sogni d’oro! gouden dromen!
sogno, il droom, de
soldi, i geld, het
sole, il zon, de
solidarietà. la solidariteit, de
solito gebruikelijk, gewoon
solito, di solito gewoonlijk, meestal
solo alleen
soltanto slechts
soprattutto vooral
sorella, la zuster, de
sorprendere (sorpreso)verrassen
sorpresa, la verrassing, de
sostantivo, il substantief, het zelfstandig naamwoord
sostituire vervangen
sotto onder
sottolineare onderstrepen
sottopassaggio, il onderdoorgang, de
spaghetti, gli spaghetti, de
spagnolo, lo Spaans, het, de Spanjaard
spalla, la schouder, rug, de
sparire, (isco) verdwijnen
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spaziale ruimte
spaziale ruimte-
spazio, lo ruimte, de
spazioso ruim
speaker, lo speaker, de
speciale speciale
specialità, la specialiteit, de
specialmente speciaal
spedire (isco) sturen
spendere (speso) uitgeven
speranza, la hoop, de
sperare hopen
sperimento, lo experiment, het
spesa, la (spese, le) uitgave(n), boodschap(pen), de
spesso dikwijls, vaak
spiaggia, la strand, het
spiegare uitleggen
spingere (spinto) duwen
spinta, la duw, de
splendido schitterend
sposare qc. trouwen
sposarsi trouwen
spremere persen
spremuta, la (d’arancia)vruchtensap, de (sinaasappelsap)
squadra, la ploeg, de, het elftal
stagione, la seizoen, het
stanco moe
stanza, la kamer, de
stare zijn, zitten
stasera vanavond
Stati Uni.ti, gli Verenigde Staten
stazione, la station, het
stesso zelfde
stesso, lo stesso toch
stivale, lo laars, de
stoffa, la stof, de
storia, la geschiedenis, de, het verhaal
strada, la weg, straat, de
straniero vreemd, buitenlands
strategi.a, la strategie, de
stretto nauw
studente, lo student, de
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studentessa, la studente, de
studiare studeren
studio, lo studeerkamer, studie, de
su op, in, omhoog
su! hup
su.bito meteen
succedere (successo) gebeuren
successo, il sukses, hets
succo, il sap, het
sud, il zuiden, het
sudare transpireren
sudato bezweet
sugo, il saus, de
suo zijn, haar, uw
suonare klinken, spelen
super super
superiore superieur, hoger
supermercato, il supermarkt, de
Svizzera, la Zwitserland
svizzero, lo Zwitser, de
tabaccaio, il sigarenboer, de
tacchino, il kalkoen, de
tagliatelle, le tagliatelle, de
talento, il talent, het
tanto zo, zoveel
tardi laat
tardo laat
tasca, la zak, de
tavola, la tafel, de
tavolo, il tafel, de
taxi, il taxi, de
tazza, la kopje, het
t, il thee, de
teatro, il theater, het
tecnico, il technicus, de
tedesco Duits
tedesco, il Duitser
tegame, il pan, de (platte)
telefonare a qc. bellen, (naar) iemand
telefono, il telefoon, de
telegiornale, il nieuws, het tv-
telegramma, il telegram, het
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televisione, la televisie, de
televisore, il televisietoestel, het
temperatura, la temperatuur, de
tempo, arrivare in op tijd komen
tempo, il tijd, de, het weer
tenere houden
tennis, il tennis, het
terra, la aarde, de
terrazza, la terras, het
terribile verschrikkelijk
terribilmente verschrikkelijk
terzo derde
tesoro, il schat, de
test, il test, de
timido timide, verlegen
tipo, il type, het
tiramisu, il tiramisu, de
tirare trekken
tirreno tyrreense
titolo, il titel, de
toccare aanraken, te beurt vallen
tono, il toon, de
Torino Turijn
tornare terugkomen
torre, la toren, de
tortellini, i tortellini, de (pasta)
torto, il ongelijk
Toscana Toscane
tra onder, over
traccia, la spoor, het
tradizionale traditioneel
tradizione, la traditie, de
traffico, il verkeer, het
tragico tragisch
tranquillo rustig
trasformare transformeren, omzetten
tre drie
trecento driehonderd
tredici dertien
treno, il trein, de
trenta dertig
trentacinque vijfendertig
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triste droevig, triest
tritare snijden
trito gesneden, fijn
troppo te (veel)
trovare vinden
trovare, andare a trovare qcopzoeken, iemand gaan
tu jij
tuffo, il duik, de
tuo jouw
turista, il/la toerist, de (mnl. of vr.)
turistico toeristisch
tutto alle, hele
tutto alles
uffa oef
ufficio postale, l’ postkantoor, het
ufficio, l’ kantoor, het
ultimo laatste
umano menselijk
undicesimo elfde
undici elf
unico enig, uniek
unità, l’ eenheid, d
università, l’ universiteit, de
uno een
uomo, l’uomo, (gli uomini)mens, de, man
uovo, l’ (le uova) ei, het
urgente dringen
usare gebruiken
uscire uitgaan
uscita, l’ uitgang, de
vacanza, la vakantie, de
vecchio oud
vedere (veduto, visto)zien
vedere, ci vediamo ziens, tot (lett. we zien elkaar)
vendere verkopen
venerd vrijdag
Venezia Veneti
venire komen
venti twintig
verbo, il werkwoord, het
verde groen
verificare verifiren
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verità, la waarheid, de
vero waar
verso naar, in de richting van
verticale verticaal
vestito, il kledingstuk, het, de jurk
vi er
via, la weg, de
viaggiare reizen
viaggio, il reis, de
vicino dichtbij
vicino, il (di casa) buurman, de
villa, la villa, de
villetta, la villaatje, het
vincere (vinto) winnen
vino, il wijn, de
violinista, il/la violist(e), de
visitare bezoeken
vita, la leven, het
vitello, il kalf, kalfsvlees, het
vivere (vissuto) leven
voglia, avere -di zin hebben om te
voglia, la zin, de
voglia, la zin, de
volante, il stuur, het
volare vliegen
volentieri graag
voler bene a qc. liefhebben, iemand
volerci nodig zijn
volere willen
volta, la keer, beurt, de
vostro jullie
weekend, il weekend, het
yogurt, lo yoghurt, de
zampogna, la doedelzak, de
zero, lo nul de
zia, la tante, de
zio, lo oom, de
zucchero, lo suiker, de


