
Chapter 9

Het telwoord

Evenals het Nederlands kent het Italiaans hoofdtelwoorden en rangtelwoorden.
Daarnaast worden in veel Italiaanse grammatica’s numerali frazionari, ‘breukge-

tallen’ (tweederde en dergelijke), numerali distributivi, ‘distributieve telwoorden’
(één voor één en dergelijke) en numerali moltiplicativi. ‘vermenigvuldigingsge-
tallen’ (‘dubbel’ en dergelijke) onderscheiden.

1 Vormen van hoofd- en rangtelwoorden

De vormen van hoofd- en rangtelwoorden zijn als volgt. Opm:Kijk

nog eens

op p.237

Dardano

(Zanichelli)

of die

presentatie

met ook

Romeinse

cijfers,

niet

handiger

is, pag.

96.

Opm:In

de

Deense

grammatica

vind ik

voor het

rangtelwoord

1001:

mille e

unesimo

en voor

501000:

cinquecento

e uno

mila.,

pag.

96.

Opm:Waar

zet

ik het

voorbeeld:

Non

0 zero

1 uno 1o primo
2 due 2o secondo

3 tre 3o terzo
4 quattro 4o quarto

5 cinque 5o quinto
6 sei 6o sesto
7 sette 7o settimo

8 otto 8o ottavo
9 nove 9o nono

10 dieci 10o decimo
11 undici 11o undicesimo

12 dodici 12o dodicesimo
13 tredici 13o tredicesimo

14 quattordici 14o quattordicesimo
15 quindici 15o quindicesimo

16 sedici 16o sedicesimo
17 diciassette 17o diciassettesimo
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18 diciotto 18o diciottesimo
19 diciannove 19o diciannovesimo

20 venti 20o ventesimo
21 ventun(o) 21o ventunesimo

22 ventidue 22o ventiduesimo
23 ventitre 23o ventitreesimo

24 ventiquattro 24o ventiquattresimo
25 venticinque 25o venticinquesimo
26 ventisei 26o ventiseiesimo

27 ventisette 27o ventisettesimo
28 ventotto 28o ventottesimo

29 ventinove 29o ventinovesimo
30 trenta 30o trentesimo

31 trentun(o) 31o trentunesimo
32 trentadue 32o trentaduesimo

38 trentotto 38o trentottesimo
40 quaranta 40o quarantesimo

41 quarantun(o) 41o quarantunesimo
50 cinquanta 50o cinquantesimo
60 sessanta 60o sessantesimo

70 settanta 70o settantesimo
80 ottanta 80o ottantesimo

90 novanta 90o novantesimo
100 cento 100o centesimo

101 centun(o) 101o centunesimo
centoun(o)

cento e un(o)
102 centodue 102o centoduesimo

cento e due
108 centotto 108o centottesimo
200 duecento 200o duecentesimo

300 trecento 300o trecentesimo
1000 mille 1000o millesimo

1001 milleun(o) 1001o millesimoprimo
mille e un(o)

1002 milledue 1002o milleduesimo
mille e due

1008 milleotto 1008o milleottesimo
mille e otto

2000 duemila 2000o duemillesimo
21.000 ventun(o)mila 21.000o ventun(o)millesimo
100.000 centomila 1000.000o centomillesimo

1000.000 un milione 1000.000o milionesimo
1000.008 un milioneotto 1000.008o un milione e ottesimo

un milione e otto
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2000.000 due milioni 2000.000o duemilionesimo
1000.000.000 un miliardo 1000.000.000o miliardesimo

2 Hoofdtelwoorden

2.1 Enige opmerkingen over de vormen

Op uno en mille na zijn hoofdtelwoorden in het Italiaans onveranderlijk. Uno

heeft de vormen van het onbepaalde lidwoord en mille heeft de meervoudsvorm
mila. Het meervoud van mille is mila, dat met een enkele l’ gespeld wordt.

Più di novemila contadini hanno protestato.
Meer dan negenduizend boeren hebben geprotesteerd.

De eerste tien getallen zijn afgeleid uit het Latijn. Bij de getallen van elf tot en

met zestien komt dieci —zij het in wat andere vorm— achteraan, bij zeventien,
achttien en negentien staat het vooraan.

undici / elf

quindici / vijftien

sedici / zestien

diciassette / zeventien

diciotto / achttien

diciannove / negentien

In de combinatie van eenheden met tientallen, komt het tiental voorop.

ventidue / tweeëntwintig

novantaquattro / vierennegentig

Bij combinaties met uno en otto komt de eindklinker van het tiental te vervallen.

ventuno / éénentwintig

ventotto / achtentwintig

trentuno / éénendertig

trentotto / achtenendertig

sessantotto / achtenzestig

Ook bij de vorming van een getal als ‘honderdacht’ valt de eindklinker van cento

meestal weg, maar bij centouno meestal niet en bij milleotto1 niet.

1Ook komt voor: mille e otto.
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centotto / honderdacht

duecentottanta / tweehonderdtachtig

De eind-o van telwoorden als ventuno en trentuno kan komen te vervallen. Dit is
mogelijk bij zowel mannelijke als vrouwelijke woorden.

Hanno comprato ventun(o) sedie. / Ze hebben éénentwintig stoelen gekocht.

C’erano trentun(o) morti. / Er waren éénendertig doden.

De eind-o vervalt nooit als het woord dat volgt begint met een s-impura of als

. . . uno geen zelfstandig naamwoord achter zich heeft.

A Storia dell’arte hanno cinquantuno studenti.
Bij Kunstgeschiedenis hebben ze ééenenvijftig studenten.
I candidati erano quarantuno.

Het waren éénenveertig kandidaten.

De eindklinker van een aantal telwoorden komt dikwijls te vervallen als een woord
met een klinker volgt.

Quattr’occhi vedono più di due. / Vier ogen zien meer dan twee.

Un giorno ha solo ventiquattr’ore. / Een dag heeft maar vierenwintig uur.

Lo scrittore ha più di novant’anni. / De schrijver is over de negentig.

Fra cent’anni sarà tutto diverso. / Over honderd jaar zal alles anders zijn.

De laatste lettergreep van getallen als ventitre, quarantatre en milletre is beklem-
toond en worden zeer vaak met een accent geschreven: ventitré, quarantatré en

milletré. Als tre los wordt gebruikt heeft het nooit een accent.

Diciassette en diciannove worden geschreven met dubbel s en dubbel n, milione
heeft slechts één enkele l.

2.2 Schrijfwijze van telwoorden

Kleinere getallen bestaande uit twee of drie onderdelen, schrijft men aan elkaar:

sessantaquattro, ottantuno. Grotere scheidt men meestal: due milioni cinque mila.

Echter: om fraude-mogelijkheden te beperken worden op bijvoorbeeld postwissels
alle getallen in letters aan elkaar geschreven: unmiliardotrecento euro.

Als grotere getallen als eerste element cento of mille hebben, kan men uno ook

los schrijven. In dat geval komt tussen het eerste element en uno het woordje e.
Dan volgt uno de regels van het onbepaalde lidwoord. Zo luidt de titel van het

bekende sprookjesboek: Le mille e una notte.

Als men in een tekst lange woorden voor getallen zou krijgen, en in technische of
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wetenschappelijke teksten, wordt ervoor gekozen om het getal in cijfers te schrijven:
l’anno bisestile comprende 366 giorni, ‘Een schrikkeljaar heeft 366 dagen’. Ook

leeftijden en paginanummers worden in het algemeen in cijfers geschreven: Il padre
di Renzo ha 75 anni., ‘De vader van Renzo is 75.’ Cominciamo oggi a pagina 302.

‘We beginnen vandaag op pagina 302.’

Indien verwezen wordt naar een historische dag, wordt die ook wel met letters
aangeduid, maar dan meestal met een hoofdletter: il Quattro Novembre. De Via
Quattro Novembre dankt zijn naam aan de Italiaanse overwinning tijdens de Eerste

Wereldoorlog op 4 november 1918 op Oostenrijk-Hongarije, dat zich daarop overgaf
aan de Italianen.

2.3 Het gebruik van hoofdtelwoorden

In grote lijnen loopt het gebruik van hoofdtelwoorden in het Nederlands en Itali-

aans parallel.

C’erano tre persone. / Er waren drie mensen.

Un cane ha quattro zampe. / Een hond heeft vier poten.

Marco ha solo otto anni. / Marco is nog maar acht.

Un anno ha dodici mesi. / Een jaar heeft twaalf maanden.

Ci sono quindici clienti. / Er zijn vijftien klanten.

Als er sprake is van serie woorden met als onderdelen een lidwoord en een telwoord

, komt het telwoord na het lidwoord. Als er een aantal bijvoeglijke naamwoorden
en een telwoord staan, komt het telwoord, net als in het Nederlands, vooraan.

I tre simpatici ragazzi italiani. / De drie aardige Italiaanse jongens.

Cinque buonissime fresche pizze. / Vijf heerlijke verse pizza’s.

2.3.1 Uno

Uno gedraagt zich als het onbepaalde lidwoord en heeft dus als mogelijke vormen:

un, una, un’ en uno afhankelijk van geslacht en beginletters van het zelfstandig
naamwoord waarbij het hoort.

I Rosselli hanno un figlio e una figlia.
De Rosselli’s hebben een zoon en een dochter.
C’erano uno scozzese, un’americana e un olandese.
Er waren een Schot, een Amerikaanse en een Nederlander.

Als uno daarentegen achter het zelfstandig naamwoord staat is er geen aanpassing.
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Formula uno. / Formule één.

Nemico numero uno. / Vijand nummer één.

A pagina uno. / Op bladzijde één.

2.3.2 Zero

Zero is een zelfstandig naamwoord. Het heeft een regelmatig meervoud en het

lidwoord is als voor een s-impura: lo zero, gli zeri.

È una cifra con due zeri. / Het is een getal met twee nullen.

Il termometro segna zero. / De thermometer wijst nul aan.

2.3.3 Milione, miliardo en biliardo

Milione, miliardo en biliardo zijn in feite ook zelfstandige naamwoorden, maar wor-
den doorgaans bij het telwoord behandeld. Ze hebben de normale meervoudsvor-

men op -i: milioni, miliardi e biliardi. Ze worden voorafgegaan door un of een
ander telwoord.

Costa più di un milione.

Het kost meer dan een miljoen.
Erano tre miliardi cinquecento mila fiorini.
Het waren drie miljard vijfhonderdduizend gulden.

Deze woorden krijgen di achter zich als er een ander zelfstandig naamwoord volgt.

Ha vinto due milioni di euro. / Hij heeft twee miljoen euro gewonnen.

La città ha tre milioni di abitanti. / De stad heeft drie miljoen inwoners.

Als milione en miliardo gevolgd worden door een telwoord is er echter geen di,

soms wel het verbindingswoordje e.

Sei miliardi ( e) seicentomila franchi. / Zes miljard zeshonderdduizend frank.

2.4 Plaats van het hoofdtelwoord

Hoofdtelwoorden staan gewoonlijk vóór het zelfstandig naamwoord. Ze kunnen er
echter in bepaalde gevallen ook achter geplaatst worden.

Centomila contadini. / Honderdduizend boeren.
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A pagina 74. / Op pagina 74.

Euro 75.000. / 75.000 eoro.

Fiorini 100. / 100 gulden.

Parte dal binario tre. / Hij vertrekt vanaf perron drie.

È morto di anni 83. / Hij is op 83 jarige leeftijd overleden.

Telwoorden kunnen ook als naamwoordelijk deel van het gezegde dienst doen.

Le possibilità sono due. / Twee dingen zijn mogelijk.

2.5 Hoofdtelwoorden in cijfers

Hoofdtelwoorden worden met Arabische cijfers aangeduid, rangtelwoorden met
Romeinse cijfers (I, II, III, . . . ) of ook als 1o, 2o, 3o . . . bij een mannelijk woord
en 1a, 2a, 3a . . . bij een vrouwelijk woord.

In teksten over literatuur of kunst worden getallen vrijwel altijd voluit in letters

geschreven. Opm:voorbeeld,

pag.

102.

2.6 Hoofdtelwoorden zelfstandig gebruikt

Hoofdtelwoorden kunnen ook zelfstandig voorkomen.

Una delle poche persone simpatiche.

Één van de weinige aardige mensen.
Due delle uova erano marce.

Twee van de eieren waren rot.

2.7 Hoofdtelwoord met een ander woord vóór zich.

Voor telwoorden kan een lidwoord, aanwijzend voornaamwoord of bijvoeglijk naam-
woord of combinatie voorzetsel al dan niet in combinatie met lidwoord komen te

staan. Opm:Of

nog meer

voorbeelden?,

pag.

102.

Un due pezzi. / Een bikini.

Le sette meraviglie del mondo. / De zeven wereldwonderen.

I dieci comandamenti. / De tien geboden.

C’è una probabilità su mille.
Er is een kans van één op de duizend.
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Le dieci ragazze non ci sono ancora tutte.

De tien meisjes zijn er nog niet allemaal.
Compio i trent’anni a maggio. / In mei word ik dertig.

Saranno fra i venti e i trenta. / Ze zullen tussen de twintig en de dertig zijn.

L’una coppia ce l’ha fatta, l’altra no.

Het ene paar heeft het gered, het andere niet.
Quelle quattro stanze sono sue. / Die vier kamers zijn van hem.

Altre sette volte. / Nog zeven keer.

Rischia una pena dagli otto ai sedici anni.
Hij riskeert een gevangenisstraf van acht tot zestien jaar.
È un uomo sui cinquant’anni.
Het is een man van ongeveer vijftig (jaar oud).
I giovani dagli undici ai venticinque anni.
De jongeren van elf tot vijfentwintig jaar.

Als men zich in Italië in een noodsituatie bevindt, kan men via het telefoonnum-
mer 113 overal in het land om hulp bellen; 115 is het nummer van de brandweer i

vigili del fuoco.

In caso di emergenza si può fare il 113, in caso di incendio il 115.

In geval van nood kan kan men 113 bellen, in geval van brand 115.

2.8 Hoofdtelwoorden die vage hoeveelheden aanduiden

Due en quattro worden ook vaak gebruikt om een onbepaalde kleine hoeveelheid
aan te duiden.

Le dirò in due parole chi sono e cosa faccio.

Ik zal even kort zeggen wie ik ben en wat ik doe.
Vado a fare due (quattro) passi. / Ik ga een stukje wandelen.

La stazione è a due (quattro) passi. / Het station is vlak bij.

Gli ho scritto due (quattro) righe. / Ik heb hem een kort briefje geschreven.

C’erano quattro gatti. / Er was bijna niemand.

L’ha comprato per quattro soldi. / Hij heeft het voor een habbekrats gekocht.

Met cento (of centomila) en mille kan men een vage grote hoeveelheid aanduiden.

Li ha avvertiti mille volte. / Hij heeft hen vele malen gewaarschuwd.

Te l’ho detto centomila volte. / Ik heb het je talloze malen gezegd.

Mille scuse. / Heel veel excuses.
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Mille grazie. / Zeer veel dank.

2.9 Varia

2.9.1 Werkwoord in, + getal

Essere (andare, arrivare, mangiare, en partire) in plus een getal komt overeen

met het Nederlandse ‘met z’n (getal + en) ‘zijn’ ‘gaan’, ‘aankomen’, ‘eten’ en ‘ve-
trekken’.’.

Siamo in sette. / We zijn met z’n zevenen.

Partono in otto. / Ze vertrekken met z’n achten.

In geval van een combinatie met essere en een getal kan het voorzetsel ook weg-

blijven.

Quanti siete? / Met z’n hoevelen zijn jullie?

Siamo nove. / We zijn met z’n negenen.

2.9.2 Combinatie tutto en telwoord

Als tutto gecombineerd wordt met alleen een telwoord staat tussen tutto en het
telwoord het woordje e ‘en’.

Ci andiamo tutti e quattro. / We gaan er alle vier heen.

Als de combinatie tutto met telwoord, gevolgd wordt door een zelfstandig naamwo-

ord, komt in het Italiaans tussen tutto en het telwoord een determinator (onbepaald
of bepaald lidwoord of aanwijzend voornaamwoord) te staan.

Tutte le quattro ragazze c’erano. / Alle vier de meisjes waren er.

Ha lavorato tutt’una notte. / Hij heeft een hele nacht gewerkt.

Tutti quei quattro attentati sono stati rivendicati.

Al die vier aanslagen zijn opgeëist.

2.9.3 Ambedue, entrambi

Als alternatief voor tutti e due kent het Italiaans ambedue en entrambi. Ambedue

is onveranderlijk, entrambi heeft als vrouwelijke pendant entrambe.
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Ambedue i fratelli (le sorelle). / Beide broers (zusters).

In entrambi i casi. / In beide gevallen.

Entrambe le braccia. / Beide armen.

Entrambi kan ook zelfstandig gebruikt worden. Als het bijvoeglijk gebruikt wordt

komt er in het Italiaans altijd een lidwoord of aanwijzend voornaamwoord tussen
ambedue en entrambi en het volgende zelfstandig naamwoord.

Li ho visti entrambi. / Ik heb hen alletwee gezien.

Entrambi i piedi. / Beide voeten.

2.9.4 Paio

Paio betekent ‘paar’ en heeft als meervoud paia.

Un paio di occhiali. / Een bril.

Un paio di forbici. / Een schaar.

Un paio di volte. / Een paar keer.

Due paia di calze. / Twee paar sokken.

2.9.5 De achtervoegsels enne en ennio

Het achtervoegsel enne komt in betekenis overeen met het Nederlandse ‘jarig’. Mi-
norenne en maggiorenne betekenen ‘minder-’ en ‘meerderjarig’.

Le ragazze dodicenni. / De twaalfjarige meisjes.

Due ragazzi sedicenni. / Twee zestienjarige jongens.

Gli ottantenni. / De tachtigjarigen.

Het achtervoegsel ennio duidt een tijdvak aan; ennale is daarvan de bijvoeglijke
vorm. Zo zijn er biennio, triennio, quadriennio, quinquennio, centennio millennio.

Un biennio. / Een periode van twee jaar.

La Biennale di Venezia. / De Biënnale van Venetië.

Due quinquenni fa. / Twee maal een periode van vijf jaar geleden.

Due millenni. / Twee millennia.

‘Overgrootvader’ en ‘overgrootmoeder’ zijn in het Italiaans bisnonno en bisnonna.
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2.9.6 Centenario, bimestre etc.

Met centenario wordt de honderdste verjaardag van een gebeurtenis bedoeld.

Il centenario della morte di Verdi. / De honderdste sterfdag van Verdi.

Bimestre, trimestre, quadrimestre en semestre duiden een periode van twee, drie,

vier en zes maanden aan. Als men het heeft over een milionario of biliardario
bedoelt men daar een ‘milionair’ of ‘biliardair’ mee.

2.9.7 Het gebruik van de punt en de komma in getallen

Het gebruik van de punt en de komma in getallen is in het Italiaans hetzelfde als
in het Nederlands. In grote getallen worden de cijfers, van achteren naar voren

gaande, in groepjes van drie door een punt gescheiden. Dus: 10.000, 98.000.000.
De komma dient om het decimale deel aan te geven. 16,88 leest men als sedici

virgola ottantotto.

2.9.8 Manieren om de hoeveelheid, aangeduid met het telwoord,

vager te maken

Om een hoeveelheid wat vager te maken kan een Italiaan zijn toevlucht nemen
tot bijvoorbeeld circa of tot het onbepaalde lidwoord. Ook twee opeenvolgende

telwoorden, al dan niet verbonden door o, hebben het effect dat het getal minder
precies maakt.

Circa due milioni di persone. / Ongeveer twee miljoen mensen.

Un cinque chilometri. / Een kilometer of vijf.

Avrei tre quattro domande da farLe. / Ik zou u een paar vragen willen stellen.

Ha telefonato sei sette volte. / Hij heeft zes zeven keer gebeld.

È un uomo sui settant’anni. / Het is een man van om en nabij de zeventig.

Avrà pagato sulle mille euro.

Hij zal zo’n duizend euro betaald hebben.

3 Het rangtelwoord

3.1 Enige opmerkingen over de vormen

De rangtelwoorden hebben eigen vormen voor de eerste tien getallen en vanaf

undici worden ze gevormd door de eindklinker van het hoofdtelwoord te vervan-
gen door de uitgang esimo.
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quindicesimo / vijftiende

diciassettesimo / zestiende

Bij ventitré, trentatré, . . . valt de beklemtoonde eind-e niet weg.

Il ventitreesimo capitolo. / Het drieëntwintigste hoofdstuk.

Hoewel mille een meervoudsvorm mila heeft, wordt het rangtelwoord dat bij bi-

jvoorbeelcd tremila hoort wel weer met dubbel l gespeld.

Un millesimo gramma. / Een duizendste gram.

Un tremillesimo secondo. / Een drieduizendste seconde.

Naast deze gewone rangtelwoorden is er vanaf ‘elf ’ ook een ‘Latijnse’ reeks die
als volgt gaat: decimoprimo, decimosecondo, decimoterzo, . . . decimottavo, deci-

monono, ventesimoprimo . . . . Deze reeks is voornamelijk gebruikt om pausen,
koningen en dergelijke aan te duiden, bijvoorbeeld: Luigi decimoquarto, Giovanni

ventitreesimo of Giovanni ventesimo terzo of Giovanni vigesimo terzo.

3.2 Gebruik van rangtelwoorden

Rangtelwoorden gedragen zich als bijvoeglijke naamwoorden en hebben dus aan-

passing in geslacht en getal aan het woord waarbij ze horen. Ze staan in het
algemeen vóór het zelfstandig naamwoord.

In primo luogo. / In de eerste plaats.

Amore a prima vista. / Liefde op het eerste gezicht.

Le prime rose gialle. / De eerste gele rozen.

Ai primi di luglio. / Begin juli.

Nel primo pomeriggio. / Aan het begin van de middag.

Il primo violinista. / De eerste violist.

Un cappotto di seconda mano. / Een tweedehands jas.

La terza settimana di maggio. / De derde week van mei.

In terza pagina. / In de cultuurbijlage.

L’assicurazione non risarcisce i danni provocati da terzi.

De verzekering vergoedt geen schade veroorzaakt door derden.
La quarta fila. / De vierde rij.

Il dodicesimo mese. / De twaalfde maand.

La tredicesima. / De dertiende maand.

Un albergo di prima categoria. / Een eerste klas hotel.

Il primo (secondo) tempo. / Het eerste (tweede) deel (bedrijf).

Mario è figlio di primo letto dell’attore.
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Mario is een zoon uit het eerste huwelijk van de acteur.
Viaggi in prima o seconda classe? / Reis je eerste of tweede klas?

Primo en secondo kunnen een speciale betekenis hebben. Met il primo wordt
in Italië het gerecht bedoeld dat vóór het hoofdgerecht, il secondo, komt. Vaak

bestaat deze primo uit een of andere meelspijs. De gang die vóór il primo komt,
heet antipasto.

Come primo ci sono gli spaghetti, come secondo pesce.
Als eerste gerecht is er spaghetti, als hoofdgerecht vis.

Als de uitslag van een competitie of wedstrijd onderwerp van gesprek is, kun je in

Italië horen:

Gli azzurri sono giunti sesti. / Het Italiaanse voetbalelftal is zesde geworden.

Namen van vorsten en pausen worden rangtelwoorden gebruikt die dan achter de

naam staan. In die gevallen staat er —anders dan in het Nederlands— geen lid-
woord bij.

Enrico quarto. / Hendrik de vierde.

Paolo sesto. / Paulus de zesde.

Napoleone primo. / Napoleon de eerste.

Pio dodicesimo. / Pius de twaalfde.

Ennesimo betekent letterlijk n-de en kan vertaald worden met ‘zoveelste’.

L’ennesima volta. / De zoveelste keer.

Un centesimo betekent letterlijk ‘een honderdste’ en is ‘een cent’.

Mi mancano cinque centesimi. / Ik kom vijf cent te kort.

Ti pagherò fino all’ultimo centesimo. / Ik zal je tot op de laatste cent betalen.

In combinatie met ultimo kan men vormen als secondultimo ‘twee na laatste’,

terzultimo ‘drie na laatste’ en penultimo ‘één na laatste’ maken.

4 Breukgetallen

Breuken worden in het Nederlands en het Italiaans op dezelfde manier gevormd, en
wel door de verbinding van een rangtelwoord en een hoofdtelwoord, bijvoorbeeld:

‘één vierde’. In de noemer vind je het hoofdtelwoord, in de teller het rangtelwoord.
In het Italiaans worden ze numerali frazionali genoemd. Als de teller groter is dan
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één krijgt het rangtelwoord in de noemer een meervoudsuitgang.

1/3, un terzo / éénderde

3/4, tre quarti / driekwart

Als de noemer een twee is, zegt men niet secondo of secondi zoals men zou
verwachten maar mezzo of mezzi.

1/2, un mezzo / een half

3/2, tre mezzi / drietweede

1/4, un quarto / een kwart

3/4, tre quarti / driekwart

1/6,un sesto / éénzesde

2/7, due settimi / twee zevende

3/8, tre ottavi / drieachtste

3/10, tre decimi / drie tiende

15 9/10, quindici e nove decimi / vijftien negentiende

Als bijvoorbeeld due terzi of tre quarti gecombineerd worden met een werkwoord

staat dat werkwoord —anders dan in het Nederlands— in het meervoud. Verder
heeft het in het Italiaans een lidwoord voor zich.

I tre quarti della classe sono stati promossi.

Drie kwart van de klas is overgegaan.

De volgende combinaties leest men als:

1/4 vino / un quarto di vino

3/4 metro / tre quarti di metro

2 1/2 litri / due litri e mezzo

6 3/4 chilometri / sei chilometri e tre quarti

Bij zeer grote breuken leest men zowel de teller als de noemer met het hoofdtel-

woord. 580/235 leest men bijvoorbeeld als cinquecento ottanta su of: fratto) due-
centotrentacinque.

‘Tot de zoveelste macht’ wordt met een rangtelwoord uitgedrukt.

due alla terza / twee tot de derde

Tot de tweede macht is al quadrato.

La casa ha una superficie di 200 metri quadrati.
Het huis heeft een oppervlak van tweehonderd meter.
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5 Distributieve telwoorden

Nederlands en Italiaans kennen beide de zogeheten distributieve telwoorden: ‘één

voor één’ of ‘stuk voor stuk’, ‘twee aan twee’, ‘drie aan drie’, ‘twee per keer’, ‘drie
voor ieder’. Ze worden gevormd met behulp van de hoofdtelwoorden.

Li conosco uno per uno. / Ik ken ze stuk voor stuk.

(A) tre a tre. / Drie aan drie.

Due alla volta. / Twee per keer.

Tre per ciascuno. / Drie voor ieder.

La macchina consuma sei litri per 100 chilometri.

De auto verbruikt zes liter per 100 kilometer.
Sono 30 euro a testa/a persona. / Het is dertig euro per persoon.

Per stuk is l’uno of l’una.

Le ostriche costano 2 euro l’una. / De oesters kosten 2 euro per stuk.

6 Numerali collettivi

Numerali collettivi worden gevormd door een achtervoegsel. Voorbeelden zijn: ‘een

tiental’ una decina, honderden centinaia.

6.1 Het achtervoegsel ina

In het Nederlands kunnen wij het achtervoegsel ‘tal’ achter zeer veel telwoorden
zetten: ‘tweetal’, ‘drietal’, ‘viertal’, . . . . In het Italiaans kan het equivalent van
‘tal’ (-ina) slechts achter de tientallen van de hoofdtelwoorden tot honderd en

verder achter quindici geplaatst worden.

Una d(i)ecina di gatti. / Een tiental katten.

Decine di telefonate. / Tientallen telefoontjes.

Una ventina di persone. / Een twintigtal mensen.

Una quindicina di bottiglie. / Een stuk of vijftien flessen.

‘Een dozijn’ is in het Italiaans una dozzina.
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6.2 Het achtervoegsel aio

Centinaio betekent ‘honderdtal’. Het meervoud is centinaia. ‘Duizendtal’ drukt

men uit met migliaio en het meervoud migliaia.

Alcune centinaia di libri. / Enkele honderden boeken.

Sono venuti a migliaia. / Ze zijn met duizenden gekomen.

Migliaia di formiche. / Duizenden mieren.

Centinaia di migliaia di operai. / Honderdduizenden arbeiders.

7 Telwoorden met een vermenigvuldigings-

factor

Bij een aantal van onderstaande telwoorden is sprake van een vermenigvuldigings-

factor.

‘Enkel’ is semplice ofsingolo , doppio is ‘dubbel’ of ‘twee keer zoveel’, triplo ‘drie
keer zoveel’, quadruplo ‘vier keer zoveel’. Alleen doppio komt zeer regelmatig voor:

un doppio cognac, ‘een dubbele cognac’, il doppio maschile ‘de herendubbel’, ‘een
dubbele cognac’una camera doppia ‘een tweepersoonskamer’, una doppia vita, ‘een

dubbelleven’.

In plaats van Quel libro costa il doppio kan men ook zeggen: Quel libro costa due

volte di più.

Duplice, triplice, quadruplice zijn bijvoeglijke naamwoorden en betekenen: ‘twee-
voudig’, ‘drievoudig’ en ‘viervoudig’. Molteplice is ‘veelvuldig’. Deze telwoor-

den worden in het Italiaans wel numerali molteplicativi ‘telwoorden met een ver-
menigvuldigingsfactor’ genoemd.

8 Varia

8.1 Speciaal gebruik van telwoorden als zelfstandig naam-

woord

Zowel hoofdtelwoorden als rangtelwoorden kunnen als zelfstandig naamwoord ge-
bruikt worden. Soms is er dan sprake van een specifieke situatie en komt het

gebruik overeen met dat in het Nederlands: bij het kaartspel of als verwezen
wordt naar een tram- of buslijn, cijfers op een rapport, een bepaald model auto en

dergelijke.
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Ha estratto l’uno. / Hij heeft de één getrokken.

Il nove è un numero dispari, l’otto un numero pari.

Negen is een oneven getal, acht een even getal.
Aveva una cinquecento. / Hij had een vijfhonderdje (fiat 500).

Era una centoventisette. / Het was een (fiat) 127.

Di scarpe porta trentotto. / Hij heeft schoenmaat achtendertig.

Ha avuto un trenta con lode. / Hij heeft 30 met lof gehaald.

I mille di Garibaldi. / De duizend soldaten van Garibaldi.

Il ’68. / Het jaar 68.

Mettila in seconda! / Zet hem in de twee(de versnelling)!

La terza (sinfonia) di Mahler. / De derde (symfonie) van Mahler.

I quarti di finale. / De kwartfinales.

Gli ottavi di finale. / De achtste finales.

La tredicesima o quattordicesima. / De dertiende of veertiende maand salaris.

En na de ramp met de twin-towers natuurlijk:

*** / ***.

8.2 Per cento

Voor ‘procent’ per cento komt in het algemeen een lidwoord te staan.

L’un per cento. / Één procent.

Il 15 per cento. / 15 procent.

Uno sconto del 10 per cento. / Een korting van 10 procent.

I prezzi sono aumentati dello 0,4 per cento.
De prijzen zijn vier procent gestegen.

Als per cento voorafgegaan wordt door più ‘meer’ of meno ‘minder’ is er geen
lidwoord.

Meno dodici per cento. / Twaalf procent minder.

8.3 Metà en mezzo

Metà betekent ‘helft’. Mezzo ‘half’ kan als zelfstandig naamwoord en als bijvoeglijk

naamwoord gebruikt worden.

La metà della torta. / De helft van de taart.

A metà strada. / Halverwege.
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Verso la metà di giugno. / Tegen half juni.

Hai visto Otto e mezzo di Fellini? / Heb je ‘Achtenhalf’ van Fellini gezien?

Vorrei quattro chili e mezzo. / Ik zou graag vier en een halve kilo willen.

È mezza luna. / Het is halve maan.

Una camicia a mezze maniche. / Een shirt met korte mouwen.

Per me una mezza porzione. / Voor mij een halve portie.

Una donna di mezza età. / Een vrouw van middelbare leeftijd.

Ho una mezza idea. / Ik heb een vaag idee.

Non sono mezze misure. / Het zijn geen halve maatregelen.

9 Voorbeelden van andere quantificatoren

Hieronder volgt nog een aantal voorbeelden van andere quantificatoren.

Una barca di soldi. / Een smak geld.

Una boccata d’aria. / Wat frisse lucht.

Un bicchiere di acqua. / Een glas water.

Una bottiglia di vino rosso. / Een fles rode wijn.

Non ha un briciolo di cervello. / Hij heeft geen greintje verstand.

Mezzo chilo di zucchero. / Een pond suiker.

Un chilo di banane. / Een kilo bananen.

Un chilo e mezzo di ciliege. / Drie pond kersen.

Un cucchiaio di latte. / Een eetlepel melk.

Un diluvio di parole. / Een stroom van woorden.

Vorrebbe un dito di vino. / Hij zou graag een klein beetje wijn willen.

Duecento ettari di bosco. / Tweehonderd hectare bos.

Due etti di parmigiano. / Twee ons parmezaanse kaas.

Un filo di speranza. / Een sprankje hoop.

Un goccio di caffè. / Een slokje koffie.

Un grappolo di uva. / Een tros druiven.

Una gregge di pecore. / Een kudde schapen.

Un gramma di zafferano. / Een gram saffraan.

Trenta litri di benzina. / Dertig liter benzine.

Un metro e sei centimetri. / Eén meter en zes centimeter.

Un miglio e mezzo. / Anderhalve mijl.

Tre miglia. / Drie mijl.

Dice un mucchio di bugie. / Hij vertelt een hoop leugens.

Senza ombra di dubbio. / Zonder enige twijfel.
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Un pizzico di sale. / Een snufje zout.

Per un pugno di dollari. / Voor een handvol dollars.

Un quintale è cento chili. / Een kwintaal is 100 kilo.

Una stecca di sigarette. / Een slof sigaretten.

Due tonnellate di pesce. / Twee ton vis.

Ho un sacco di cose da fare. / Ik heb een hoop dingen te doen.

Uno sciame di mosche. / Een zwerm vliegen.

Non c’era un soffio (alito) di vento. / Er was geen zuchtje wind.

Uno spicchio d’aglio. / Een teentje knoflook.

Uno spruzzo di pioggia. / Een spat regen.

Uno stormo di anitre. / Een zwerm eenden.

Una tazza di tè. / Een kopje thee.

È una vita che non mangio le melanzane alla parmigiana.

Ik heb in geen tijden aubergines met parmezaamse kaas gegeten.

10 Jaartallen

Als jaartallen niet in getallen worden uitgedrukt worden ze meestal in één woord
geschreven.

Nel millenovecentotrentadue. / In 1932.

Vóór een jaartal staat in het Italiaans het bepaalde lidwoord.

Luigi Pirandello nacque nel 1867.

Luigi Pirandello werd in 1867 geboren.
La prima guerra mondiale durò dal 1914 al 1918.

De eerste wereldoorlog duurde van 1914 tot 1918.

‘Zesentwintig augustus’ is in het Italiaans Il ventisei (di) agosto. Vóór een klinker

is het lidwoord l’, ook als het getal in cijfers wordt genoemd.

L’otto (di) ottobre. / Acht oktober.

Abitano in questa casa dall’80. / Ze wonen sinds 1980 in dit huis.

De eerste van de maand wordt aangeduid met het rangtelwoord primo, en het
hoofdtelwoord voor de daaropvolgende dagen.

Il primo marzo / il primo di marzo / 1 maart.
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De volgende dialoog zou men kunnen horen als iemand naar de datum vraagt:

Quanti ne abbiamo oggi? / De hoeveelste is het vandaag?

(È) il tre [(di) novembre (of:) Ne abbiamo tre.
Het is drie november (of:) Het is de derde.

Bij een datum boven een brief gebruikt men geen lidwoord vóór het telwoord.

Firenze, 12 novembre 2008. / Florence, 12 november 2008.

Met gli anni ’90 of gli anni novanta worden de negentiger jaren bedoeld: de peri-
ode tussen 1990 en 2000.

Eeuwen na het jaar 1000 worden dikwijls aangegeven met het hoofdtelwoord, dat
dan geschreven wordt met een hoofdletter.

Il Duecento/Il ’200. / De 13e eeuw.

Il Trecento/Il ’300. / De 14e eeuw.

Il Quattrocento/Il ’400. / De 15e eeuw.

Il Cinquecento/Il ’500. / De 16e eeuw.

Il Seicento/Il ’600. / De 17e eeuw.

Il Settecento/Il ’700. / De 18e eeuw.

L’Ottocento/ L’800. / De 19e eeuw.

Il Novecento/ Il ’900. / De 20e eeuw.

Men kan ook over il secolo decimoquarto of il ventesimo secolo spreken, maar
bovenstaande vormen worden veel en veel vaker gebruikt.

Als men daarentegen op de vierde of negende eeuw na Christus doelt, maakt men

dat op de volgende manier duidelijk.

Il quarto secolo dopo Cristo. / De 4e eeuw na Christus.

Il nono secolo dopo Cristo. / De 9e eeuw na Christus.

Avanti Christo en dopo Christo worden afgekort tot a. C. en d. C..

11 De tijd

Evenals in het Nederlands zijn er in het Italiaans twee manieren om de tijd uit
te drukken: één gebaseerd op de verdeling van de dag in 24 uren, de andere op

eenheden van 12 uren. De eerste manier, de officiële, wordt gebruikt voor het
aankondigen van vertrektijden van treinen, vliegtuigen en programma’s op radio
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en televisie, de andere in alle overige gevallen. Als niet duidelijk is of het om bi-
jvoorbeeld 7.00 uur of om 19.00 uur gaat, voegt men della mattina, della sera, del

pomeriggio of della notte toe. Omdat men stilzwijgend naar het vrouwelijke ore
verwijst, heeft het telwoord dat het uur aangeeft de vrouwelijke meervoudsvorm

van het lidwoord le bij zich.

Sono le due. / Het is twee uur.

Sono le due e cinque. / Het is vijf over twee.

Sono le tre e un quarto. / Het is kwart over drie.

Le quattro e venticinque. / Vijf voor half vijf.

Alleen bij una is het lidwoord uiteraard l’.

È l’una. / Het is één uur.

È l’una e dieci. / Het is tien over één.

Twaalf uur ’s middags en twaalf uur ’s nachts worden meestal met de woorden
mezzogiorno en mezzanotte aangeduid.

È mezzogiorno. / Het is twaalf uur ’s middags.

È mezzogiorno e un quarto. / Het is kwart over twaalf.

È mezzanotte. / Het is twaalf uur ’s nachts.

Men hoort zowel le due e mezzo als le due e mezza afhankelijk of men het mezzo
zelfstandig ziet of bijvoeglijk bij het verzwegen ora.

Met la mezza bedoelt men in het algemeen alleen ‘12.30’, maar een enkele keer
ook wel het halve uur van het uur waaraan men refereert.

Na het halve uur kan men in het Italiaans terugrekenen vanaf het hele volgende
uur. Aan de volgende voorbeelden zie je dat het Nederlands de mogelijkheid heeft
het halve uur als referentiepunt te nemen, terwijl men in het Italiaans van het hele

uur uitgaat.

Alle due e venticinque. / Om vijf voor half drie.

Sono le cinque e trentacinque. / Het is vijf over half zes.

Op de volgende manier zou zich een dialoog kunnen afspelen waarbij iemand naar

de tijd vraagt:

Che ore sono? (of) Che ora è? / Hoe laat is het?

Le sei meno un quarto. / Kwart voor zes.

Sono le sette meno venti. / Het is twintig voor zes.

Nog een paar voorbeelden waarin de tijd een rol speelt.
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Manca un quarto alle sei. / Kwart voor zes.

Sono le sei meno cinque. / Het is vijf voor zes.

Sono le otto. / Het is acht uur.

Sono le nove in punto. / Het is klokslag negen uur.

Sono battute le dieci. / Het heeft tien geslagen.

Sono le undici passate. / Het is over elven.

Dalle due alle tre. / Van twee tot drie.

Tra le sei e le sette dorme. / Tussen zes en zeven slaapt hij.

Arrivo verso le quattro. / Ik kom tegen vieren.

Nel tardo pomeriggio. / Laat in de middag.

Prima delle otto. / Voor achten.

Dopo le nove. / Na negenen.

Alle cinque precise. / Om precies vijf uur.

È l’una in punto. / Het is één uur precies.

Un quarto d’ora. / Een kwartier.

Fra un’ora. / Over een uur.

Una mezz’ora. / Een half uur.

Tre quarti d’ora. / Drie kwartier.

Als men expliciet onderscheid wil maken tussen zes uur ’s morgens en ’s avonds
kan men dat dus op de volgende manier doen.

Sono le cinque di mattina. / Het is vijf uur ’s morgens.

Alle tre di notte. / Om drie uur ’s nachts.

In plaats van di mattina of della mattina en di notte of della notte worden ook

in het Italiaans de afkortingen a.m. (antimeridiane) en p.m. (postmeridiane) ge-
bruikt.

Op vliegvelden, stations, bij voorstellingen en op de radio gebruikt men door-

gaans de indeling in 24 in plaats van 12 uur: le sedici e quarantatré en le venti e
quarantacinque.

12 Rekentermen

Optellen addizione, aftrekken sottrazione, vermenigvuldigen moltiplicazione en de-
len divisione gaan op de volgende manier.

Due più due fa quattro. / Twee en twee is vier.

Cento meno venti fa ottanta. / Honderd min twintig is tachtig.

Nove diviso (per) tre fa tre. / Negen gedeeld door drie is drie.

Tre per due fa sei. / Drie maal twee is zes.
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In plaats van fa ziet men ook wel ‘gelijk’ uguale.

13 Verschillen tussen het Nederlands en het

Italiaans

In het Nederlands kennen wij het gebruik: ‘in zijn eentje’, ‘met z’n tweetjes’. Dit

komt in het Italiaans op deze manier niet voor.

In het Nederlands kunnen telwoorden een buigingsuitgang ‘-en’ krijgen: ‘met z’n
vieren’ in quattro, ‘tegen zevenen’ verso le sette, dividere in otto ‘in achten delen’.

Ook dit verschijnsel is in het Italiaans op deze manier onbekend.

Verder spreekt men in het Nederlands over ‘elfhonderd’, ‘twaalfhonderd’, ‘dertien-

honderd’ en dergelijke. In het Italiaans zegt men millecento, milleduecento, mil-
letrecento. Het getal 1999 dat wij als ‘negentien(honderd)negenennegentig’ lezen,

is in het Italiaans mille novecento novantanove.

Als het gaat om prijzen of getallen boven de duizend, wordt vaak van millesei
en dergelijke gesproken, hetgeen dan niet ‘duizendzes’ maar milleseicento, dus

‘zestienhonderd’ betekent. In een Italiaanse winkel kon men, toen er nog Lires
waren, het volgende gesprek kunnen opvangen:

Quanto è? / Hoeveel is het?

Ottomilacinque. / Achtduizend vijfhonderd (Lire).

In het Nederlands hebben zelfstandige naamwoorden die een maat, gewicht of een

frequentie aanduiden, na hoofdtelwoorden dikwijls een enkelvoud. In het Italiaans
krijgen alle substantiva na een telwoord een meervoudsuitgang, behalve als het

telwoord uno is. Ook zero heeft een meervoud achter zich.

Due etti. / Twee ons.

Tre metri. / Drie meter.

Sette ore. / Zeven uur.

Ottanta fiorini. / Tachtig gulden.

Zero litri. / Nul liter.

In het Italiaans spreekt men niet van ‘zeven’ en ‘veertien’, maar van ‘acht’ en ‘vi-

jftien’ dagen om een periode van één of twee weken aan te geven.

Oggi a otto giorni. / Vandaag over een week.

Ogni quindici giorni. / Elke veertien dagen.
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Overigens kan men dit net als in het Nederlands ook met una settimana en due
settimane uitdrukken.

Tra una settimana. / Over een week.

Due settimane fa. / Twee weken geleden.

Ook wat betreft woorden als ‘tweelingen’ zijn er verschillen tussen het Nederlands

en het Italiaans.

È un gemello. / Hij is een tweeling.

Sono (due) gemelli. / Ze zijn tweelingen.

Sono tre gemelli. / Het is een drieling.

Quattro gemelle. / Een (vrouwelijke) vierling.

14 Muziektermen

De muziektermen ‘secunde’, ‘terts’, ‘kwart’, ‘kwint’, ‘sext’, ‘sept’ en ‘octaaf’ zijn
in het Italiaans seconda, terza, quarta, quinta, sesta settima en ottava.

Ook duo, duetto, duetto, trio, terzetto, terzetto, quartetto, quintetto en sestetto

zijn woorden uit de muzikale sfeer. Het Nederlands heeft vrijwel gelijkluidende
termen.

15 Enkele uitdrukkingen met telwoorden

Hieronder volgen nog enkele uitdrukkingen waarin telwoorden voorkomen.

Cominciare da zero. / Helemaal opnieuw beginnen.

Ridurre a zero. / Vernietigen.

Questi politici sono degli zeri. / Deze politici zijn nullen.

Di prima mano. / Uit de eerste hand.

Essere alle prime armi. / Een beginner zijn.

Non c’è due senza tre. / Het één haalt het ander uit.

È stato licenziato su due piedi. / Hij is op staande voet ontslagen.

Prima di farlo ci penserò due volte.
Voordat ik het doe zal ik me wel twee keer bedenken.
Fare due pesi e due misure. / Met twee maten meten.

I paesi del terzo mondo. / De derdewereldlanden.
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Il terzo sesso. / De homosexuelen.

La terza età. / De periode na de middelbare leeftijd.

A quattr’occhi. / Onder vier ogen.

Fare quattro salti. / Een dansje maken.

Farsi in quattro per qualcuno. / Zich voor iemand uitsloven.

Il quarto potere. / De vierde macht.

Partire in quarta. / Ergens vol energie aan beginnen.

La quinta colonna. / De vijfde colonne.

Il sesto senso. / Het zesde zintuig.

Portare qualcuno ai sette cieli. / Iemand de hemel in prijzen.

Mi ha fatto sudare sette camicie. / Hij heeft me afgebeuld.

Si è fatto un sette nei pantaloni. / Hij heeft een winkelhaak in zijn broek.

Essere al settimo cielo. / In de zevende hemel zijn.

Fare un quarantotto. / Heibel schoppen.

Un pezzo da novanta. / Een zeer machtig iemand.

Cento di questi giorni! / Nog vele jaren!

Centodieci con lode. / Een tien met een griffel.

Fra due litiganti il terzo gode.
Als twee honden vechten om een been, loopt de derde ermee heen.
Essere il terzo incomodo. / Het vijfde wiel aan de wagen zijn.

Si è fatto in quattro (of: cento). / Hij heeft zich uitgesloofd.

Gridare qualcosa ai quattro venti. / Iets van de daken schreeuwen.

Non dir quattro se non l’hai nel sacco.
De huid niet verkopen voordat de beer geschoten is.
L’ha fatto in quattro e quattr’otto. / Hij heeft het in een oogwenk gedaan.

È vero come quattro e quattro fanno otto.

Het is zo waar als twee en twee vier is.
Il cameriere ha dato gli otto giorni. / De ober heeft opgezegd.

16 Samenvatting telwoord

• Op uno en mille na, zijn hoofdtelwoorden onveranderlijk. Uno verandert van

vorm volgens de regels van het onbepaalde lidwoord. De eindklinker van
ventuno en dergelijke valt meestal weg. Het meervoud van mille is mila.

• Diciassette en diciannove worden gespeld met dubbel s en dubbel n.

• 1954 leest men als mille novecento cinquantaquattro.

• Milione en miliardo zijn zelfstandige naamwoorden en worden door middel van
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di met een volgend zelfstandige naamwoord verbonden. Als ze gevolgd wor-
den door een telwoord is er géén di.

• Vóór een jaartal staat in het Italiaans het bepaalde lidwoord, maar bij een

datum boven een brief staat géén lidwoord.

• Eeuwen na het jaar 1000 worden dikwijls aangegeven met het hoofdtelwoord dat

dan geschreven wordt met een hoofdletter: Il Duecento ‘de dertiende eeuw’.

• Due en quattro kunnen —naast hun eerste betekenis— ook een onbepaalde kleine
hoeveelheid aanduiden. Cento en mille kunnen staan voor een onbepaalde

grote hoeveelheid.

• Rangtelwoorden worden vanaf undici gevormd door de eindklinker door esimo

te vervangen. Een uitzondering vormen bijvoorbeeld: cinquantatreesimo en
duemillesimo.

• Rangtelwoorden gedragen zich als bijvoeglijke naamwoorden en hebben vier uit-

gangen.

• Bij namen van vorsten en pausen worden rangtelwoorden zonder lidwoord ge-

bruikt, die dan achter de naam staan. ‘Pius de twaalfde’ Pio dodicesimo.

• Rangtelwoorden dienen ook als noemer in breuken. Als de teller groter is dan
één, krijgt de noemer een meervoudsvorm: 2/3 leest men als due terzi, als

de noemer twee is, gebruikt men mezzo of mezzi.

• Omdat men bij het aangeven van de tijd stilzwijgend naar het vrouwelijke

ore verwijst, heeft het telwoord dat het uur aangeeft de vrouwelijke meer-
voudsvorm van het lidwoord le bij zich. Alleen bij una is het lidwoord l’ .

• Twaalf uur ’s middags en twaalf uur ’s nachts zijn mezzogiorno en mezzanotte.
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