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VOORWOORD 
Deze Russische Basisgrammatica bouwt voort op een decennialange traditie aan Nederlandse 
universiteiten waar Russisch wordt of werd gedoceerd. In deze traditie staat een structureel 
overzicht van de Russische grammatica in de Nederlandse taal en op academisch niveau cen-
traal. Een dergelijk overzicht is tegenwoordig een onontbeerlijke aanvulling op de vele beschik-
bare cursussen die de taalverwerving van het Russisch hoofdzakelijk als een communicatief 
leerproces benaderen.  
De Russische Basisgrammatica is een directe voortzetting van de werkuitgave Russisch voor rus-
sisten van de opleiding Russische Studies van de Universiteit Leiden. Deze bestaat al vele jaren 
(sinds 1981) en is in de loop der tijd met name door Theo Tielemans verbeterd. Oorspronkelijk 
is de werkuitgave gebaseerd op een cursus die is opgezet door docenten van het toenmalige 
Slavisch Seminarium in Amsterdam. We praten over minstens een halve eeuw geleden.  
Deze lange geschiedenis geeft aan dat de Russische Basisgrammatica het erfgoed is van vele Ne-
derlandse russisten, niet alleen uit Leiden en Amsterdam, maar ook uit Utrecht, waar ooit een 
opleiding Slavische taal- en letterkunde bestond en waar Theo Tielemans heeft gewerkt voordat 
hij naar Leiden kwam. Ook Groningen moet beslist genoemd worden: de bakermat van de lij-
vige Russische Grammatica (Coutinho 2003), onder redactie van Peter Houtzagers. Uit dit werk, 
waaraan tal van prominente russisten hebben bijgedragen, is verder geput bij de totstandko-
ming van deze grammatica.  
De eerste versie van Russische Basisgrammatica is in 2018 ontstaan met steun van de Faculteit 
Geesteswetenschappen van de Universiteit Leiden. De samenstelling lag in handen van Pepijn 
Hendriks, in nauwe samenwerking met Eugénie Stapert en ondergetekende, die hun jarenlange 
expertise in detail met hem hebben gedeeld. Belangrijk voorwerk op basis van de Leidse werk-
uitgave Russisch voor russisten is geleverd door Simeon Dekker. 
Ongetwijfeld zal de grammatica in de loop der tijd verder geoptimaliseerd worden, geheel in de 
lijn van de lange traditie zoals hierboven geschetst. We hopen dat onze collega’s in Nederland 
en onze Leidse studenten hieraan een bijdrage kunnen leveren.   
 

derde druk 
juni 2019 

Jos Schaeken 
hoogleraar Slavische en Baltische talen en cultuurgeschiedenis, Universiteit Leiden 
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Algemene thema’s 
In kaders met een blauwe achtergrond worden op verschillende plekken in dit boek 
algemene thema’s behandeld. Deze behandelen algemene taalkundige begrippen 
of specifiek Russische thema’s die op meerdere plekken in de grammatica aan de 
dag treden. 

Fonemen – §1.2 
Stemhebbend en stemloos – §1.2.2 
Het schrijven van de ё – §1.3.1 
Vluchtige klinkers in het Russisch – §2.3.3.1 
De verborgen /j/ in het Russisch – §2.3.3.6 
De trappen van vergelijking – §3.4 
Attributief en predicatief – §3.4.2 
Bijvoeglijke naamwoorden: kwalitatief of relationeel – §3.6.1 
Overgankelijk en onovergankelijk – §7.2 
Medeklinkerwisseling – §7.5.3 
Terminatief en aterminatief – §8.3 
Nevenschikkend en onderschikkend – §12.1 
Onpersoonlijke zinnen – §13.3.2 
Bedrijvende en lijdende vorm in het Nederlands – §13.6 
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1. SCHRIFT EN KLANKSYSTEEM 

1.1 Het Russische alfabet 

Het Russische cyrillische alfabet bestaat uit 33 lettertekens: 
Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии 
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт 
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь 
Ээ Юю Яя        

In hun cursieve vorm kunnen sommige letters er nogal anders uitzien: 

Аа Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии 
Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт 
Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ъъ Ыы Ьь 
Ээ Юю Яя        

Ook handgeschreven zien sommige letters er anders uit dan in hun gedrukte normale of cur-
sieve vorm. In het Russische schoolschrift zien de letters van het alfabet er als volgt uit: 

А а Бб Вв Гг Дд Ее Ёё Жж Зз Ии 
Й й Кк Л л М м Н н О о П п Р р С с  Тт 
У у Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ Ы ы Ь ь 
Э э Ю ю Я я        

1.2 De Russische klanken 

Het klanksysteem van het Russisch telt 41 fonemen: 5 klinkers en 36 medeklinkers. 

 
Fonemen 
Een foneem is een abstracte spraakklank waarmee in een taal een betekenison-
derscheid gemaakt kan worden. Het klanksysteem van een taal kan worden ge-
zien als de verzameling van fonemen van die taal. 

Vergelijk de Nederlandse woorden bak en bik. Wat hun vorm betreft zijn ze iden-
tiek, op één punt na: de klanken [a] en [i]. Dit minimale vormverschil toont aan dat 
in het Nederlands de klanken [a] en [i] verschillende fonemen zijn: ze kunnen een 
verschil in betekenis maken tussen woorden die verder precies hetzelfde zijn. Zo-
als tussen bak en bik, maar ook tussen bad en bid, en bal en bil. 

Een foneem is niet hetzelfde als de spraakklank zoals een spreker die feitelijk uit-
spreekt. Want de omgeving waarin een foneem voorkomt, is vaak van invloed op 
die uitspraak. Zo kunnen we in de Nederlandse woorden kas en kies een duidelijk 
verschil waarnemen tussen de beide k’s. Hetzelfde geldt voor de l in bal en die in 
lief.  
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Maar met deze verschillende k’s en l’s kun je in het Nederlands geen betekenissen 
van elkaar onderscheiden. Daarom is er in het Nederlands geen sprake van ver-
schillende fonemen: het gaat om één /k/ en één /l/, die elk meerdere varianten heb-
ben. 

1.2.1 De klinkers 

De 5 klinkerfonemen van het Russisch zijn /i, e, a, o, u/. 

Uitspraak 
De Russische klinkerfonemen worden bij benadering uitgesproken zoals in de volgende 
Nederlandse woorden: 

/i/   1. (na zachte medeklinkers) zoals in zien  

2.  (na harde medeklinkers) zonder Nederlands equivalent  
– ongeveer zoals in zoen, maar dan i-achtig: zonder geronde lippen 

   /e/   1. zoals in bed 

       2. (vóór zachte medeklinkers) zoals in beet 

   /a/   zoals in kas 

   /o/   zoals in of 

   /u/   zoals in boef  

 

Notatie: /fonologisch/ en [fonetisch] 
Fonemen – de fonologische weergave – staan in dit boek in Latijnse lettertekens tussen 
/schuine strepen/.  

Een fonetische weergave, waarbij de feitelijke uitspraak wordt weergegeven, staat tus-
sen [rechte haken].  

1.2.2 De medeklinkers 

Een eerste indeling van de medeklinkerfonemen van het Russisch is naar het criterium of ze 
stemhebbend of stemloos zijn: 

stemhebbend /j/ /l/ /m/ /n/ /r/ /b/ /v/ /g/ /d/ /ž/ /z/     
stemloos      /p/ /f/ /k/ /t/ /š/ /s/ /x/ /c/ /č/ /šč/ 

Zoals uit de tabel blijkt, hebben sommige Russische medeklinkers een stemloze of juist een 
stemhebbende tegenhanger. Er zijn echter ook ‘gaten’ in het schema: zo zijn /m/ en /l/ stem-
hebbend zonder dat er een stemloze tegenhanger is, terwijl /x/ en /c/ juist geen stemhebbende 
tegenhanger hebben. 
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 Stemhebbend en stemloos 
De begrippen stemhebbend en stemloos hebben betrekking op de inzet van de 
stembanden.  

De uitspraak van de /b/ en de /p/ zijn bijvoorbeeld identiek, op het gebruik van de 
stembanden na. Bij de /b/ trillen die mee (stemhebbend), bij het uitspreken van de 
/p/ niet (stemloos). Vergelijk het verschil tussen de Nederlandse woorden pak en 
bak.  

Eenzelfde onderscheid als tussen /b/ en /p/ bestaat tussen de stemhebbende /v/ en 
de stemloze /f/, zoals in de verzorgde Nederlandse uitspraak van de woorden vaal 
en faal. 

 

Uitspraak 
De uitspraak van de medeklinkerfonemen van het Russisch komt grofweg overeen met 
die in het Nederlands. Een aantal klanken verdient nadere toelichting: 

/l/    zoals in bal 

/v/    zoals in wol 

/g/    zoals in goal 

/ž/    zoals in journaal 

/š/    zoals in sjacheren 

/x/    zoals in Bach, vlag (met een ‘zachte g’) 

/c/    zoals in tsaar 

/č/    zoals in Tsjech 

/šč/   zoals in fresh sheets (Engels) 

De medeklinkerfonemen /š, ž, č, šč/ worden ruisklanken genoemd, naar het ‘ruisen’ dat 
bij hun uitspraak te horen is. 

In de tabel hierboven staan slechts 21 van de 36 Russische medeklinkerfonemen. Dat komt door-
dat 15 fonemen een variant hebben die niet is genoemd. Het gaat daarbij om het verschil tussen 
harde en zachte medeklinkers. De zachte variant van een harde medeklinker wordt genoteerd 
met een apostrof (’): 

hard /c/ /ž/ /š/ /b/ /p/ /v/ /f/ /g/ /k/ /d/ /t/ /z/ /s/ /x/ /l/ /m/ /n/ /r/    
zacht    /b’/ /p’/ /v’/ /f’/ /g’/ /k’/ /d’/ /t’/ /z’/ /s’/ /x’/ /l’/ /m’/ /n’/ /r’/ /č/ /šč/ /j/ 

Uit de tabel blijkt dat sommige harde medeklinkers geen zachte tegenhanger hebben (/c/, /ž/, 
/š/), terwijl sommige zachte medeklinkers het juist zonder harde tegenhanger moeten doen (/č/, 
/šč/, /j/). 
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Hard en zacht: verschillende fonemen 
Bij een hard foneem (zoals /n/) en zijn zachte tegenhanger (/n’/) gaat het niet om een uit-
spraakvariant maar om twee verschillende fonemen.  

Dat het om fonemen gaat, blijkt uit het feit dat er een betekenisverschil aan gekoppeld 
kan worden:  

§ /nos/  (geschreven: нос)    neus 
/n’os/  (geschreven: нёс)    droeg (verl. tijd van нести́ dragen) 

§ /bil/   (geschreven: был)   was (verl. tijd van быть zijn) 
/b’il/   (geschreven: бил)   sloeg (verl. tijd van бить slaan) 

§ /voz/  (geschreven: воз)   lading, karrenvracht 
/v’oz/  (geschreven: вёз)   voerde, bracht (verl. tijd van везти́ voeren, brengen) 

Uitspraak van een zachte medeklinker 
Bij het uitspreken van een zachte medeklinker wordt het voorste gedeelte van de tong 
(maar niet de tongpunt) opgeheven naar het harde verhemelte. Bij het uitspreken van 
zijn harde tegenhanger gebeurt dit niet. 

In het Nederlands is het effect van verzachting goed te horen aan de beginklank van de 
woorden kas en kies. Die klanken zijn duidelijk anders, wat je bij een langzame uitspraak 
ook kunt voelen in je mond.  

De beginklank in het Nederlandse kas is in het Russisch de uitspraak van de harde /k/. De 
klank aan het begin van kies is de uitspraak van de Russische zachte /k’/. Het verschil met 
het Nederlands is dat het in het Russisch om twee fonemen gaat, terwijl het in het Ne-
derlands twee manieren zijn om het ene foneem /k/ uit te spreken. 

In plaats van zacht wordt ook wel de term gepalataliseerd gebruikt, verwijzend naar de 
Latijnse aanduiding voor het harde verhemelte: palatum. In plaats van hard wordt dan 
ook wel niet-gepalataliseerd gezegd.  

Zacht  ≠  j 
Een ongeoefend oor neemt bij de uitspraak van een zachte medeklinker een lichte j-klank 
waar. Toch mag een zachte medeklinker nooit worden gezien als de opeenvolging me-
deklinker + j.  

Die combinatie komt namelijk in het Russisch ook voor: 

/s’el/ (geschreven: сел)    ging zitten (verl. tijd van сесть gaan zitten) 
/sjel/ (geschreven: съел)   at op (verl. tijd van съесть opeten) 
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1.2.3 De klanken en hun schrijfwijze 

Om de taal te kunnen schrijven moeten de 41 Russische fonemen worden gekoppeld aan de 
33 beschikbare lettertekens.  

letter fonemen naam letter 
А  а /a/ а 
Б  б /b, b’/ бэ 
В  в  /v, v’/ вэ 
Г  г /g, g’/ гэ 

Д д  /d, d’/ дэ 
Е  е /e/ е 
Ё  ё /o/ ё 
Ж ж  /ž/ же 
З  з /z, z’/ зэ 

И и /i/ и 
Й й /j/ и крáткое (korte i) 
К  к /k, k’/ ка 
Л л /l, l’/ эль 
М м /m, m’/ эм 

Н н /n, n’/ эн 
О о /o/ о 
П п /p, p’/ пэ 
Р  р /r, r’/ эр 
С  с /s, s’/ эс 
Т  т /t, t’/ тэ 

У  у /u/ у 
Ф ф /f, f’/ эф 
Х  х /x, x’/ ха 
Ц ц /c/ це 
Ч  ч /č/ че 

Ш ш /š/ ша 
Щ щ /šč/ ща 
Ъ ъ – твёрдый знак 

(hard teken, hard-
heidsteken) 

Ы ы /i/ ы (еры́) 
Ь  ь – мя́гкий знак  

(zacht teken, zacht-
heidsteken) 

Э  э /e/ э 
Ю ю /u/ ю 
Я я /a/ я 
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1.3 Het Russische schrijfsysteem 

De scheve verhouding tussen het aantal fonemen en lettertekens toont al dat de relatie tussen 
klank en schrift niet één op één is. De grootste moeilijkheid bij het verbinden van de twee zit 
hem in de weergave van hardheid of zachtheid van medeklinkers en in de weergave van /j/. 

1.3.1 Klinkertekens 

Voor de 5 klinkerfonemen van het Russisch worden 10 lettertekens worden gebruikt: 

/i/ /e/ /a/ /o/ /u/ 

ы э а о у 
и е я ё ю 

De neutrale klinkertekens zijn ы, э, а, о en у: deze lettertekens geven puur het bijbehorende 
klinkerfoneem weer. De klinkertekens и, е, я, ё en ю bevatten daarnaast extra informatie, na-
melijk over: 

§ de zachtheid van de voorafgaande medeklinker (zie §1.3.2) 
и     /’i/ 
е     /’e/ 
я     /’a/ 
ё     /’o/ 
ю    /’u/ 

§ óf de aanwezigheid van het foneem /j/ (zie §1.3.3) 
и     /ji/   (aan het begin van een woord: /i/) 
е     /je/ 
я     /ja/ 
ё     /jo/ 
ю    /ju/ 

 
Het schrijven van de ё 
De letter ё wordt in het Russisch zelden geschreven. In plaats van ё schrijft men 
е, ook al worden deze letters heel anders uitgesproken. Wie Russisch leest, moet 
weten welke е’s eigenlijk ё’s zijn – en als [o]-klank moeten worden uitgesproken.  

De ё wordt wél geschreven als uit de context niet duidelijk is of е of ё bedoeld 
wordt – bijvoorbeeld om het verschil aan te geven tussen все iedereen en всё alles.  

Wanneer in een woord een ё wordt geschreven, weet de lezer overigens meteen 
dat de klemtoon ook op die lettergreep ligt. Dat komt door klankregel 2 van het 
Russisch (zie §1.4.2).  

In de lemmatitels van Russische woordenboeken en andere naslagwerken, en in 
lesmateriaal wordt de ё wel aangegeven. 
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/i/: uitspraak na medeklinkers 
De uitspraak van /i/ verschilt sterk na zachte en na harde medeklinkers: 

§ na zachte medeklinkers: zoals in het Nederlandse zien 
бить slaan    /b’it’/ 

§ na harde medeklinkers: zonder equivalent in het Nederlands – de klank is te benade-
ren door het uitspreken van de oe in zoen, maar daarbij de lippen niet te ronden, maar 
juist breed te houden. 

быть zijn     /bit’/ 

Het is verleidelijk te denken dat het verschil in uitspraak van de /i/ in бить en быть komt 
door een verschil in klinker. Het gaat echter om hetzelfde foneem /i/.  

Het verschil tussen бить en быть zit hem in het beginfoneem: een zachte /b’/ in het eerste 
geval, een harde /b/ in het tweede. Deze verschillende fonemen /b’/ en /b/ worden ech-
ter juist geschreven met dezelfde letter.  

Het verschil in de uitspraak van de /i/ volgt automatisch uit de hardheid of zachtheid van 
de voorafgaande medeklinker.  

1.3.2 Medeklinkertekens 

Harde en zachte varianten van medeklinkerfonemen worden met dezelfde letter weergegeven. 
Het onderscheid tussen beide wordt altijd indirect aangeduid, en wel door het letterteken dat 
erop volgt: 

§ vóór een klinker: de klinker wordt weergegeven met я, е, ё, ю of и 
пят́ый vijfde           /p’átyj/ 
мяѓкий zacht          /m’ágkij/ 

лет́о zomer           /l’éto/ 
по́ле veld            /pól’e/ 

нёс ik/jij/hij/zij/het droeg    /n’os/ 
селёдка haring         /s’el’ódka/ 

дюн́ы duinen          /d’úny/ 
люблю ́ik houd van      /l’ubl’ú/ 

тих́ий stil            /t’íx’ij/ 
но́сит hij/zij/het draagt    /nós’it/ 

§ vóór een andere medeklinker en aan het woordeinde: met het zachtheidsteken ь 
си́льный krachtig       /s’íl’nyj/ 
го́рький bitter         /gór’kij/ 
спа́льная slaapkamer     /spál’naja/ 

Обь Ob (rivier)         /ob’/ 
мать moeder          /mat’/ 
шесть zes            /šest’/ 
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1.3.3 Het foneem /j/ 

Het zachte foneem /j/ wordt soms direct (met een й), maar meestal indirect weergegeven: 
§ aan het woordbegin (voor een klinker): de klinker wordt weergegeven met я, е, ё of ю 

яс́ный duidelijk         /jásnyj/ 
ях́та jacht            /jáxta/ 
ёлка denneboom        /jólka/ 
ёж egel              /jož/ 

юг zuiden            /jug/ 
юб́ка jurk            /júbka/ 

есть eten             /jest’/ 
ех́ать rijden           /jéxat’/ 

/i/: schrijfwijze aan het woordbegin 
De klankcombinatie /ji/ komt aan het begin van woorden niet voor.  

De letter и aan het begin van een woord staat voor /i/, zonder voorafgaande /j/: 

их      /ix/      hun     (niet: /jix/) 
Ива́н    /iván/    Ivan    (niet: /jiván/) 

De letter ы komt aan het begin van een woord niet voor. 

§ aan het woordeinde (altijd na een klinker): met й 
май mei                 /maj/ 
большо́й groot             /bol’šój/ 
бе́лый wit                /b’élij/ 
си́ний blauw              /s’in’ij/ 
Толсто́й Tolstoj            /Tolstój/ 

§ tussen een klinker en een medeklinker: met й 
май́ка hemd (mouwloos shirt)    /májka/ 
копе́йка kopeke            /kop’éjka/ 

§ tussen twee klinkers: de tweede klinker wordt weergegeven met я, е, ё, и of ю 
моя ́mijn (nom.sg. vrouwelijk)    /mojá/ 
диет́а dieet               /dijéta/ 
моё mijn (nom.sg. onzijdig)      /mojó/ 
Украин́а Oekraïne           /ukrajína/ 
кают́а kajuit               /kajúta/ 

§ tussen een medeklinker en een klinker: met ь plus я, е, ё, ю of и 
статья́ artikel              /statjá/ 
крестья́нин boer            /kr’estján’in/ 
пье́са toneelstuk            /pjésa/ 
премье́ра première          /pr’emjéra/ 
бьёт hij/zij/het slaat          /bjot/ 
серьёзный serieus           /s’erjóznij/ 
бьют zij slaan              /bjut/ 
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компьют́ер computer         /kompjút’er/ 
статьи́ artikelen            /statjí/ 
варьи́рование variatie        /varjírovan’ije/ 

Na een voorvoegsel (ook die uit andere talen) wordt in dit geval niet ь maar het harde teken ъ 
geschreven: 

объясни́ть verduidelijken        /objasn’ít’/ 
съесть opeten              /sjest’/ 
разъе́хаться uiteengaan        /razjéxat’sja/ 
объём omvang, inhoud         /objóm/ 
адъютан́т adjudant           /adjutánt/ 

1.4 Klank- en spellingregels 

Het Russische klank- en spellingsysteem kent een aantal regels met verstrekkende gevolgen. Het 
gaat om drie klankregels en één spellingregel. Ze beschrijven de onmogelijkheid van bepaalde 
klank- of lettercombinaties of, daaraan tegenovergesteld, de dwingende aanwezigheid van an-
dere. Samen verklaren ze tal van schijnbare onregelmatigheden.  

 

Het doorgronden van deze klank- en spellingregels en hun gevolgen voor de uit-
spraak en spelling van het Russisch is essentieel! Wie ze niet beheerst, raakt on-
herroepelijk de weg kwijt in de vele woordvormen en rijtjes die de taal rijk is. 

1.4.1 Klankregel 1: /k, g, x/ en /k’, g’, x’/ 

De verdeling van /k, g, x/ (hard) en /k’, g’, x’/ (zacht) is 
niet vrij. De harde variant is altijd de enige juiste.  
Behalve voor /i/ en /e/: dan is uitsluitend de zachte va-
riant juist. 

Uitleg 
Het harde en het zachte lid van bijna alle Russisch medeklinkerparen (zoals /m/ en /m’/, of /p/ 
en /p’/) kunnen allebei overal in een woord voorkomen.  
Alleen voor de harde fonemen /k/, /g/ en /x/ en hun zachte tegenhangers /k’, g’, x’/ geldt dat 
niet. Als uitgangspunt geldt dat altijd gekozen moet worden voor de harde /k, g, x/. Alleen vóór 
/i/ en /e/ is dat niet zo: dan moet juist altijd gekozen worden voor de zachte /k’, g’, x’/.  
Door de beperking die klankregel 1 oplegt, komen sommige klankcombinaties niet voor: 

 gevolgd door 
 /i/ /e/ /a/ /o/ /u/ woord-

einde 
/k, g, x/ û û ü ü ü ü 
/k’, g’, x’/ ü ü û û û û 
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Gevolg in de praktijk 
Voor het schrijven van het Russisch betekent klankregel 1 dat een aantal lettercombinaties niet 
kunnen voorkomen. Dat is logisch: als een klankcombinatie niet voorkomt, geldt dat immers 
ook voor de daarbijbehorende schrijfwijze.  

 gevolgd door 
 /i/ /e/ /a/ /o/ /u/ woord-

einde 
/k, g, x/ кы, гы, хы кэ, гэ, хэ ка, га, ха ко, го, хо ку, гу, ху к, г, х 
/k’, g’, x’/ ки, ги, хи ке, ге, хе кя, гя, хя кё, гё, хё кю, гю, хю кь, гь, хь 

Voorbeeld 
Klankregel 1 verklaart een afwijking in de verbuiging van harde mannelijke zelfstandige naam-
woorden van de 1e declinatie (zie §2.3.1) die verder geheel regelmatig zijn. Ter illustratie hier-
van dienen de standaardwoorden вопро́с vraag en экза́мен examen en de woorden уро́к les, 
флаг vlag en горо́х erwt. 
Уро́к, флаг en горо́х worden niet anders verbogen dan вопро́с of экза́мен. Alleen in de nomi-
natief en de accusatief meervoud luidt de uitgang plots niet -ы maar -и. Deze afwijkende uitgang 
is geen onregelmatigheid van deze woorden, maar een voorspelbaar gevolg van klankregel 1. 

 
 

вопро́с 
vraag 

экза́мен 
examen 

уро́к 
les 

флаг 
vlag 

горо́х 
erwt 

sg. N вопро́с экза́мен уро́к флаг горо́х 
 G вопро́са экза́мена уро́ка фла́га горо́ха 
 D вопро́су экза́мену уро́ку фла́гу горо́ху 
 A вопро́с [= N] экза́мен [= N] уро́к [= N] флаг [= N] горо́х [= N] 
 I вопро́сом экза́меном уро́ком фла́гом горо́хом 
 L вопро́се экза́мене уро́ке фла́ге горо́хе 
pl. N вопро́сы экза́мены уро́ки фла́ги горо́хи 
 G вопро́сов экза́менов уро́ков фла́гов горо́хов 
 D вопро́сам экза́менам уро́кам фла́гам горо́хам 
 A вопро́сы [= N] экза́мены [= N] уро́ки [= N] фла́ги [= N] горо́хи [= N] 
 I вопро́сами экза́менами уро́ками фла́гами горо́хами 
 L вопро́сах экза́менах уро́ках фла́гах горо́хах 

Uitzonderingen 
Leenwoorden doorbreken klankregel 1 incidenteel: 

ликёр        likeur 
Кёльн       Keulen 
Кыргызста́н    Kirgistan 
ГЭС         waterkrachtcentrale (afkorting van гидроэлектроста́нция) 

Een stelselmatige ‘Russische’ uitzondering is het voorzetsel к in combinatie met een woord dat met 
een /i/ begint: 

к Ива́ну       naar Ivan  
к Ири́не      naar Irina 

Voorzetsel en de daaropvolgende eigennaam vormen fonologisch gezien één woord (zie §1.5.5). Daar-
bij blijft de /k/ (geschreven: к) van het voorvoegsel hard, ook al wordt hij gevolgd door een /i/ (ge-
schreven: и). De uitspraak is alsof er к Ыва́ну en к Ыри́не had gestaan. 
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Het enige echt Russische woord dat in zichzelf deze klankregel trotseert, is het werkwoord ткать we-
ven: waarvan de tegenwoordige tijd тку, ткёшь, ткёт, ткём, ткёте, ткут luidt (zie §7.5.5). Deze afwij-
king kan worden toegeschreven aan het feit dat beklemtoonde uitgangen van werkwoorden van de 
e-vervoeging een /o/-klank bevatten. Klaarblijkelijk is deze ‘drang’ zo sterk, dat hij de klankregel aan 
de kant weet te schuiven. 

1.4.2 Klankregel 2: de onbeklemtoonde /o/ 

Het foneem /o/ is altijd beklemtoond: 
§ na een zachte medeklinker; 
§ na de ruisklanken /š, ž, č, šč/ en na /c/ 

Uitleg 
Na harde medeklinkers kan een /o/ beklemtoond zijn of niet. Vergelijk до́ма thuis (met klem-
toon) en дома́ huizen (zonder klemtoon).  
Na zachte medeklinkers ligt dat anders: een /o/ – in dat geval geschreven als ё – kan alleen 
beklemtoond zijn.  
Na de ruisklanken /š, ž, č, šč/ (geschreven: ш, ж, ч, щ) en na /c/ (geschreven: ц) geldt hetzelfde: 
een /o/ is altijd beklemtoond. Deze /o/ wordt – volgens de principes van de spellingregel voor 
ruisklanken (zie §1.4.4) – geschreven als о of ё.  
In onbeklemtoonde lettergrepen wordt de /o/ in de genoemde gevallen vervangen door een 
/e/ (geschreven: е). 

Gevolg in de praktijk 
Bij het lezen van het Russisch zijn vanwege klankregel 2 twee dingen voorspelbaar: 

§ De letter ё is altijd beklemtoond.  
§ Na ж, ч, ш, щ en ц is bovendien de letter о altijd beklemtoond. 

Ook bij het spreken en schrijven van het Russisch kan deze klankregel van belang zijn. Zo moet 
bij het vormen de verbuiging of vervoeging van woorden worden opgepast wanneer de stam 
eindigt op een zachte medeklinker of op ш, ж, ч, щ of ц. Bij een onbeklemtoonde uitgang die 
volgens het ‘standaardrijtje’ van uitgangen begint met een -o- of -ё-, moet deze eerste letter 
worden vervangen door een -е-. 

Voorbeelden 
Als voorbeeld geldt de nominatief enkelvoud onzijdig van bijvoeglijke naamwoorden. De vol-
gende vier bijvoeglijke naamwoorden hebben een harde stam (zie §3.2.1). De uitgang van de 
nominatief enkelvoud onzijdig is -ое:  

 stam nominatief enkelvoud onzijdig 
eindaccent молод-́ jong  молодое́ 
 слеп-́ blind слепое́ 

stamaccent интере́сн- interessant интере́сное 
 но́в- nieuw но́вое 

Na de harde medeklinker van de stam, kan die /o/ in de uitgang -ое gewoon voorkomen, be-
klemtoond of niet. Nemen we nu een aantal bijvoeglijke naamwoorden met een stam die eindigt 
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op de ruisklank /š/ of /ž/ (geschreven: ш of ж). Daarin treedt wel variatie op, afhankelijk van de 
klemtoon: 

 stam nominatief enkelvoud onzijdig 
eindaccent больш-́ groot  большое́ 
 чуж-́ van een ander, vreemd чужое́ 

stamaccent хоро́ш- goed хоро́шее   (niet: хоро́шое) 
 бы́вш- oud-, ex- бы́вшее   (niet: бы́вшое) 

In deze gevallen maakt de ruisklank op het eind van de stam de /o/ in de uitgang gevoelig voor 
de werking van klankregel 2. In de eerste twee gevallen is er niets aan de hand: omdat het om 
een beklemtoonde /o/ gaat, gaat de klankregel niet op. In de laatste twee gevallen ligt dat anders: 
het zou gaan om een onbeklemtoonde /o/ na /š/ of /ž/, iets wat klankregel 2 verbiedt. Daarom 
wordt de /o/ vervangen door een /e/, waardoor de uitgang -ое verandert in -ее. 
Ditzelfde verschijnsel doet zich voor bij een zacht bijvoeglijk naamwoord als си́ний (zie §3.3.1), 
waarvan de nominatief enkelvoud onzijdig си́нее luidt (en niet: си́нёе). 

си́н-́ blauw си́нее   (niet: си́нёе) 

Het optreden van de uitgang -ее in de nominatief enkelvoud onzijdig van deze bijvoeglijke 
naamwoorden is niet onregelmatig, maar een volstrekt voorspelbaar gevolg van klankregel 2. 

 

In het Russische schrijfsysteem representeren de о en de ё allebei het foneem 
/o/. De klinkertekens о en ё vormen dus een paar – net zoals а en я, die beide het 
foneem /a/ representeren.  

Daarnaast is er een alternantie tussen /o/ en /е/ als gevolg van klankregel 2, waar-
bij de klemtoon een rol speelt. In geschreven vorm betreft het een alternantie 
tussen ё/о en е.  

Wat de zaak er nog gecompliceerder op maakt is de gangbare praktijk van het 
Russisch om de letter ё slechts bij wijze van uitzondering te schrijven en meestal 
te vervangen door de е (zie het kader ‘Het schrijven van de ё’ in §1.3.1). 

Uitzonderingen 
Uitzonderingen op deze regel treffen we uitsluitend aan in leenwoorden en enkele eigennamen. In de 
volgende woorden had volgens klankregel 2 in de onbeklemtoonde eerste lettergreep geen о kunnen 
staan: 

шофёр       chauffeur 
жонглёр     jongleur 
Шостако́вич   Sjostakovitsj 

1.4.3 Klankregel 3: medeklinkers vóór /e/ 

Vóór het foneem /e/ worden alle harde medeklinkers 
verzacht, behalve / š, ž/ en /c/. 

Uitleg 
Een harde medeklinker– zoals een /p/ of een /m/ – wordt vóór een /e/ vervangen door zijn 
zachte tegenhanger – zoals een /p’/ of een /m’/.  
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De fonemen /š, ž/ en /c/ zijn altijd hard, óók voor het foneem /e/. Er is simpelweg geen zachte 
tegenhanger waardoor ze vervangen zouden kunnen worden. 

Gevolg in de praktijk 
Door klankregel 3 kan de harde stam van een woord zacht worden zodra er een /e/ op volgt, 
waardoor in een en hetzelfde rijtje zowel een harde als een zachte stam kan voorkomen. 
Na ш, ж en ц wordt /e/ als gevolg van de spellingregel voor ruisklanken en ц (zie §1.4.4) ge-
schreven als е. Die letter is hier dus géén signaal voor de zachtheid van de vorige medeklinker: 

цех        (niet: цэх)        gilde; werkplaats 
шесть      (niet: шэсть)     zes 
жесто́кий    (niet: жэсто́кий)    wreed, hard  

Klankregel 3 en de spellingregel verklaren samen waarom de letter э in het Russisch zo weinig voor-
komt. De letter kan namelijk in twee gevallen gebruikt worden: (1) om een /e/ na een harde mede-
klinker te schrijven, en (2) om een /e/ aan het begin van een woord te schrijven. Geval (1) komt door 
klankregel 3 niet voor. Geval (2) komt evenmin voor: aan het begin van een oorspronkelijk Russisch 
woord staat om historische redenen nooit een /e/. De enige uitzondering daarop is het aanwijzend 
voornaamwoord э́тот deze, die. Daardoor blijven alleen leenwoorden over, zoals экскава́тор graaf-
machine, электри́чество elektriciteit, дуэ́т duet. 

Voorbeeld 
De woorden вопро́с vraag (1e declinatie mannelijk) en шко́ла school (2e declinatie) hebben een 
harde stam: вопрос- en школ- (zie §2.3.1 en §2.4.1). In de locatief enkelvoud en, in het geval van 
шко́ла, de datief enkelvoud wordt deze stam plots zacht: вопрос’-, школ’-: 

  вопро́с vraag шко́ла school 
sg. N вопро́с вопрос- шко́лa школ- 
 G вопро́са вопрос- шко́лы школ- 
 D вопро́су вопрос- шко́ле школ’- 
 A вопро́с [= N] вопрос- шко́лу школ- 
 I вопро́сом вопрос- шко́лой школ- 
 L вопро́се вопрос’- шко́ле школ’- 
pl. N вопро́ы вопрос- шко́лы школ- 
 G вопро́сов вопрос- школ школ- 
 D вопро́сам вопрос- шко́лам школ- 
 A вопро́сы [= N] вопрос- шко́лы [= N] школ- 
 I вопро́сами вопрос- шко́лами школ- 
 L вопро́сах вопрос- шко́лах школ- 

Uitzonderingen 
In leenwoorden kan een medeklinker voor /e/ hard blijven. Dit wordt soms wel, soms niet uitgedrukt 
in de spelling. In onderstaande woorden wordt de medeklinker voor de /e/ in de vetgedrukte combi-
naties hard uitgesproken: 

мэр          burgemeester 
Мэр́иленд      Maryland 
Ма́ргарет Тэт́чер  Margaret Thatcher 

кафе ́         café          (uitspraak: [kafé], niet [kaf’é]) 
купе ́         coupé         (uitspraak: [kupé], niet [kup’é]) 
дел́ьта        delta          (uitspraak: [dél’tə], niet [d’él’tə]) 
интернет́       internet        (uitspraak: [internét], niet [int’irn’ét]) 



 

30 
 

1.4.4 Spellingregel voor ruisklanken en ц 

De ruisklanken /š, ž, č, šč/ (geschreven: ш, ж, ч, щ) en de /c/ (geschreven: ц) zijn de Russische 
medeklinkers die niet in een hard-zachtpaar voorkomen. Ze kennen geen harde of zachte te-
genhanger, en zijn zelf in hun uitspraak altijd hard of juist altijd zacht: 

hard zacht 
/š/  
/ž/  

 /č/ 
 /šč/ 

/c/  

Doordat deze fonemen al van zichzelf hard of zacht zijn, hoeft dit niet nog eens te worden aan-
gegeven door het klinkerteken dat erop volgt. Met andere woorden: het soort klinkerteken dat 
erop volgt, doet er niet toe – en is daarmee onderwerp van spellingconventie:  

 gevolgd door 
 /i/ /e/ /a/ /o/ /u/ 
/š/ шы ши шэ ше ша шо́/шё шу 
/ž/ жы жи жэ же жа жо́/жё жу 
/č/ чи че чя ча чо́/чё чю чу 
/šč/ щи ще щя ща що́/щё щю щу 

/c/ цы (ци) цэ це ца цо́ цу 

Toelichting: 
§ Het letterteken ц wordt in principe gecombineerd met een ы: цы: 

цыплёнок      kuiken 
на цып́очках    op de tenen 

у́лицы        straten 
хитрецы ́      slimmeriken 

In de stam van leenwoorden wordt echter afwijkend ци geschreven:  
цирк         circus 
мотоциќл      motorfiets 
ста́нция       station, halte 

In de uitgang van leenwoorden wordt wel ‘gewoon’ цы gebruikt: 
матрац́ы       matrassen 
при́нцы       prinsen 

§ Na ш, ж, ч en щ kan voor /o/ zowel о als ё voorkomen.  
In uitgangen wordt daarbij onderscheiden naar woordsoort: 

§ bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden: о 
большое́       большёе       groot (nom.sg. onzijdig) 
большом́      большём      groot (loc.sg. mannelijk/onzijdig) 

карандашом́    карандашём    potlood (instr.sg. mannelijk) 
гаражом́       гаражём       garage (instr.sg. mannelijk) 
москвичом́     москвичём     Moskoviet (instr.sg. mannelijk) 
хитрецов́      хитрецёв      slimmeriken (gen.pl. mannelijk) 
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§ werkwoorden: ё 
течот         течёт         hij/zij/het stroomt (3sg. van течь stromen) 
жжот         жжёт         hij/zij/het brandt (3sg. van жечь branden) 

Let op dat in onbeklemtoonde uitgangen de /o/ volgens klankregel 2 wordt vervangen door 
/e/ (geschreven: е), onafhankelijk van de woordsoort: 

быв́шее        быв́шое        oud-, ex- (nom.sg. onzijdig) 
быв́шем        быв́шом        oud-, ex- (loc.sg. mannelijk/onzijdig) 

рева́ншем      рева́ншом      revanche (instr.sg. mannelijk) 
репортаж́ем     репортаж́ом     reportage (instr.sg. mannelijk) 
матра́цев       матрац́ов       matrassen (gen.pl. mannelijk) 

мо́жет         мо́жёт         hij/zij/het kan (3sg. van мочь kunnen) 

Ook in de stam van woorden kan na ш, ж, ч en щ voor /o/ zowel о als ё voorkomen. 
Een waterdichte regel is hiervoor niet te geven. 

шёлк        шолк          zijde (stof) 
чёрт        чорт          duivel 
щётка       що́тка         borstel 

медвежёнок   медвежон́ок     welp, berenjong 
ожёг        ожоѓ          brandwond 

ожёг        ожог          (verleden tijd mannelijk van оже́чь verbranden) 

Hoewel er geen waterdichte regel is, kan in ieder geval worden gezegd dat een ё wordt gebruikt 
zodra een /o/ in een rijtje wordt afgewisseld met een /e/. Dat geldt bijvoorbeeld voor шёлк (dat 
de genitief enkelvoud шелка́ heeft) en чёрт (dat de onregelmatige nominatief meervoud чер́ти 
heeft, zie §2.3.3.11).  

Door de gangbare Russische praktijk om het letterteken ё niet te schrijven maar te vervangen 
door е (zie het kader ‘Het schrijven van de ё’ in §1.3), treedt hierdoor geen alternantie tussen о 
en е op. Zonder ё en zonder klemtoontekens geschreven krijg je op deze manier het regelmatig 
ogende шелк naast шелка, en черт naast черти – in plaats van шолк, шелка en чорт, черти. 

Uitzonderingen 
De schrijfwijze van leenwoorden kan deze spellingregel schenden: 

жюри ́        jury 
парашют      parachute 

1.5 Overige klankverschijnselen 

1.5.1 Woordaccent  

In het Russisch is er, net als in het Nederlands, een duidelijk verschil te horen tussen beklem-
toonde en onbeklemtoonde klinkers. Een woord heeft één hoofdklemtoon. Deze hoofdklem-
toon kan overal in het woord liggen: aan het begin, ergens in het midden, of aan het eind van 
een woord.  
Een klemtoon kan verschil in betekenis veroorzaken: 

муќа kwelling      /múka/       мука ́meel           /muká/ 
зам́ок slot (kasteel)  /zámok/      замоќ slot (op de deur)   /zamók/ 
плач́у ik huil       /pláču/       плачу ́ik betaal        /plačú/ 
писат́ь schrijven    /p’isát’/       пис́ать plassen, pissen   /p’ísat’/ 
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Bovendien kan de klemtoon van een woord in een ‘rijtje’ verspringen. Hoewel deze versprin-
gingen aan patronen gebonden zijn – en dus niet helemaal willekeurig zijn – is het patroon vaak 
niet te voorspellen. Zo kan in het woord сторона́, een vrouwelijk woord van de 2e declinatie 
(zie §2.4), de klemtoon op drie verschillende lettergrepen liggen, hier aangegeven met de ver-
schillende soorten arcering. 

 
 

сторона́ 
kant, zijde 

sg. N сторона́ 
 G стороны́ 
 D стороне ́
 A сто́рону 
 I стороно́й 
 L стороне ́
pl. N сто́роны 
 G сторо́н 
 D сторона́м 
 A сто́роны 
 I сторона́ми 
 L сторона́х 

Waar de klemtoon in een woord ligt, wordt in geschreven Russisch niet aangegeven. Alleen in 
woordenboeken en in lesmateriaal wordt de klemtoon meestal wel genoteerd.  

 

In deze grammatica wordt de klemtoon in het Russisch altijd aangegeven. Dat 
wordt gedaan met het klemtoonteken ́  op een klinker. Op een hoofdletter staat 
geen accent. 

De letter ё (voor het foneem /o/ na een zachte medeklinker of soms na ruisklan-
ken; zie §1.4.4) is altijd beklemtoond en hoeft daarom niet nog eens extra van 
een klemtoonteken te worden voorzien. 

1.5.2 Woordeinde: stemhebbend wordt stemloos 

Een stemhebbende medeklinker aan het einde van een woord wordt in de uitspraak vervangen 
door zijn stemloze tegenhanger. Een [d] wordt op die manier aan het eind van een woord uit-
gesproken als een [t]. De volgende woorden worden dus identiek uitgesproken: 

stemhebbend           stemloos               uitspraak 
род geslacht   /rod/      рот mond      /rot/       [rot] 
код code      /kod/      кот kat        /kot/      [kot] 
под onder     /pod/      пот zweet      /pot/      [pot] 

серб Serviër    /s’erb/      серп sikkel      /s’erp/      [s’erp] 

рог hoorn     /rog/      рок noodlot     /rok/      [rok] 

глаз oog      /glaz/      глас stem (poët.)  /glas/      [glas] 

Opmerkingen: 
§ Het maakt voor dit verschijnsel niet uit of een medeklinker aan het eind hard of zacht 

is. Hard blijft hard, zacht blijft zacht:  
эта́п etappe        [etáp] 
раб slaaf          [rap] 
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цепь ketting        [cep’] 
Обь Ob (rivier)      [op’] 

§ Als een stemhebbende medeklinker aan het eind van een woord geen stemloze tegen-
hanger heeft, verandert er niets aan de uitspraak van deze medeklinker. 

имам́ imam        [imám] 
раб slaaf          [rap] 

 

Het verschijnsel dat stemhebbende medeklinkers aan het eind van een woord 
stemloos worden, werkt in het Russisch precies hetzelfde als in het Nederlands.  

In het Nederlands is het verschil tussen de woorden wand en want niet te horen, 
net zomin als het verschil tussen lab en lap. 

1.5.3 Woordbegin en woordmidden: assimilatie 

In groepen van medeklinkers zien we vaak dat een van de medeklinkers zich aan de andere 
aanpast; dit heet assimilatie. De opvallendste assimilatie is die van stemhebbende en stemloze 
medeklinkers: stemhebbende medeklinkers kunnen stemloos worden en omgekeerd.  

 

Ook het Nederlands kent deze assimilatie van medeklinkers op het kenmerk van 
stemhebbendheid.  

In het Nederlands kan deze assimilatie twee richtingen op gaan. Vaak werkt ze 
‘van voor naar achteren’ in een woord: zo wordt de eigenlijk stemhebbende z in 
opzetten onder invloed van de stemloze p die eraan voorafgaat uitgesproken als 
een stemloze [s]. 

In een woord als opdoen werkt de assimilatie juist ‘van achter naar voren’: de ei-
genlijk stemloze p wordt uitgesproken als een stemhebbende [b] onder invloed 
van de eveneens stemhebbende d die erop volgt.  

In het Russisch werkt assimiliatie van stemhebbendheid uitsluitend ‘van achter naar voren’ in 
een woord (regressieve assimilatie). Medeklinkers passen zich dus uitsluitend aan aan de me-
deklinker die erop volgt, nooit aan de medeklinker die eraan voorafgaat.  
Voor de assimilatie van medeklinkers in een woord gelden de volgende regels: 

§ Vóór een stemloze medeklinker worden /b, b’, v, v’, d, d’, z, z’, ž, g/ stemloos uitgespro-
ken. 

обсыпа́ть bestrooien          о[p]сыпа́ть 
встать opstaan              [f]стать 
в теáтр naar het theater        [f]теа́тр 
председат́ель voorzitter        пре[t]седа́тель 
ни́зкий laag                ни́[s]кий 
из теат́ра uit het theater        и[s]теа́тра 
межпланет́ный interplanetair     ме[š]планет́ный 
но́гтя nagel (gen.sg.)          но́[k]тя 
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§ Alle medeklinkers worden stemhebbend vóór /b, b’, d, d’, g, g’, z, z’, ž/. 
с Бори́сом met Boris          [z] Бори́сом 
от Бори́са van(af) Boris         о[d] Бори́са 
к Дми́трию naar Dmitri         [g] Дмит́рию 
сгора́ть afbranden            [z]гора́ть 
к Зи́не naar Zina             [g] Зи́не 
вокза́л station              во[g]за́л 
от жары́ van de hitte           o[d] жары́ 

Opmerkingen: 
§ Voorzetsels vormen één fonologisch woord met het woord dat erop volgt (zie §1.5.5). 

§ Vóór /v, v’/ vindt geen assimilatie plaats. 
творе́ц schepper       [t]воре́ц 
дворе́ц paleis         [d]воре́ц 

§ Als door assimilatie twee ‘dezelfde’ medeklinkers naast elkaar komen te staan, dan wor-
den die in de uitspraak lang aangehouden (zie §1.5.6): 

отда́ть af-, teruggeven   o[d:]а́ть 
с Зиной met Zina      [z:]и́ной 

 

In een aantal gevallen wordt (of blijft) een medeklinker stemhebbend waar spre-
kers van het Nederlands een medeklinker stemloos laten (of maken): 

Russisch                     Nederlands 
вокза́л station     во[g]за́л        bakzeil     bak[s]eil 
адвокат́ advocaat   а[dv]окат́      advocaat   a[tf]ocaat 
не́жный teder      не́[ž]ный       – 

1.5.4 Klinkerreductie 

Het onderscheid tussen de vijf verschillende klinkers van het Russich bestaat alleen in beklem-
toonde lettergrepen. In onbeklemtoonde lettergrepen valt de tegenstelling tussen sommige klin-
kerfonemen helemaal weg. Dit verschijnsel wordt aangeduid met de term klinkerreductie. 

 

Ook het Nederlands kent klinkerreductie, al is het verschijnsel lang niet zo syste-
matisch en alomtegenwoordig als in het Russisch. Het kan in het Nederlands 
vooral gehoord worden in dagelijks, ongedwongen taalgebruik:  

banaan          [bə]naan 
laboratorium      la[bə]ratorium 

/o/ en /a/ 
In onbeklemtoonde lettergrepen wordt de /o/ hetzelfde uitgesproken als de /a/. Gezamenlijk 
hebben ze twee stadia van reductie: 

§ aan het woordbegin en onmiddellijk vóór een beklemtoonde lettergreep: [a] 
woordbegin 
остриё scherp (van een mes)    [astr’ijó] 
отойти́ weggaan           [atajt’í] 
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атташе́ attaché            [atašé] 

onmiddellijk vóór de beklemtoonde lettergreep 
стола́ tafel (gen.sg.)         [stalá] 
отойти́ weggaan           [atajt’í] 
скала́ rots               [skalá] 
патро́н patroon            [patrón] 

парохо́д stoomboot         [pəraxót] 
подойти́ naderen          [pədajt’í] 
транспланта́т transplantaat    [trənsplantát] 

§ elders: [ə] (dat wil zeggen als de tweede klinker in dokter) 
verder vóór de beklemtoonde lettergreep (maar niet aan het woordbegin) 
подойти́ naderen          [pədajt’í] 
парохо́д stoomboot         [pəraxót] 
транспланта́т transplantaat    [trənsplantát] 

ná de beklemtoonde lettergreep 
Ку́ба Cuba               [kúbə] 
не́бо  hemel             [n’ébə] 
су́дорога kramp           [súdərəgə] 
одина́ково eender (bijw.)      [ad’inákəvə] 

/’a/, /’e/ en /’i/ 
In onbeklemtoonde lettergrepen verdwijnt na zachte medeklinkers het verschil tussen de /’a/, 
/’e/ en /’i/. Deze fonemen worden alle drie uitgesproken als een onbeklemtoonde [i]: 

леса́ bossen              [l’isá]  
лиса́ vos                [l’isá] 
лягу́шка kikker            [l’igúškə] 

чесно́к knoflook           [čisnók] 
чистота́ schoonheid, reinheid   [čistatá] 
частота́ frequentie          [čistatá] 

гуля́я wandelend           [gul’áji] 
гуля́ет hij/zij/het wandelt      [gul’ájit] 
хозя́ин eigenaar, baas        [xaz’ájin] 

1.5.5 Voorzetsels: vastgeklonken aan het woord erna  

Voorzetsels hebben geen eigen klemtoon. Fonologisch vormen ze één woord met het woord dat 
erop volgt. Ze worden als één vloeiend geheel uitgesproken, en het voorzetsel doet mee met de 
regels voor de klinkerreductie: 

в окне́ in het raam          [vakn’é]  
об окне́ over het raam       [abakn’é] 
под окно́м onder het raam     [pədaknóm]  

Een voorzetsel dat uitgaat op een harde medeklinker blijft hard: 
в институ́те in het instituut    [vinst’itút’i]   (alsof het geschreven was als: вынститу́те) 
к Ива́ну naar Ivan          [kivánu]     (alsof het geschreven was als: кыва́ну) 
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1.5.6 Twee identieke medeklinkers: verlenging 

Aan het begin van een woord en tussen klinkers worden twee identieke medeklinkers in de 
uitspraak lang aangehouden. Daarbij moet worden bedacht dat voorzetsels klanktechnisch bij 
het eropvolgende woord horen (zie §1.5.5). De lange uitspraak wordt in de fonetische weergave 
aangegeven met een dubbele punt: 

Анна Anna        [án:a] 
ка́сса kassa        [kás:ə] 

в воде́ in het water   [v:ad’é] 
к кому́ naar wie      [k:amú] 
от тебя́ van jou af    [ot’:ib’á] 

Vóór medeklinkers geldt deze verlengingsregel niet: 
ру́сский Russisch     [rúsk’ij] 

1.5.7 Afwijkende spelling of uitspraak 

-ого / -его 
De uitgang -ого / -его voor de genitief enkelvoud –bij bijvoeglijke naamwoorden, voornaam-
woorden en telwoorden – wordt uitgesproken met een [v], dus alsof er -ово had gestaan.  

бе́лого wit         бéло[v]o 
большо́го groot     большо́[v]о 
си́него blauw       си́не[v]о 

когó wie          ко[v]о́ 
моего́ mijn        мое[v]о́ 

одногó één        одно[v]о́ 
трет́ьего derde      трет́ье[v]о 

eго́ hem; zijn       е [v]о́ 

Deze uitgang zit ook verborgen in het woord сегод́ня vandaag: 
сего́дня vandaag    се[v]о́дня 

ч 
De ч wordt soms niet uitgesproken als [č] maar als [š]. Dus alsof een ш was geschreven. De 
belangrijkste woorden waarin dit optreedt, zijn: 

что dat (betr.vnw., voegw., vrg.vnw.), wat (vrg.vnw.)     [š]то 
что́бы opdat (voegw.)                        [š]то́бы 
коне́чно natuurlijk                          коне́[š]но 

-ся 
Als het wederkerende achtervoegsel -ся (zie §7.2) wordt voorafgegaan door -ть of -т, dan 
wordt het geheel uitgesproken met een lange, harde [t:] (ook in de infinitief) en een harde [s]. 
De uitspraak is dus alsof -ттса geschreven was. 

вернётся hij/zij/het keert terug       вернё[t:sə] 
верну́ться terugkeren             верну́[t:sə] 

In de andere vormen mag de c van -ся/сь hard worden uitgesproken. Verplicht is dit niet: 
верну́лся ik/jij/hij/zij/het keerde terug    верну́л[s’ə] / верну́л[sə] 
возвраща́ясь terugkerend          возвраща́я[s’] / возвраща́я[s] 
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сш en зш, сж en зж 
De lettercombinaties сш en зш worden uitgesproken als [š:] (dat wil zeggen: als een lang aan-
gehouden [š]). De lettercombinaties сж en зж worden uitgesproken als [ž:] (een lang aange-
houden [ž]). 

сшить naaien                  [š:]ить 
ни́зший laagste                 ни́[š:]ий 

сжать samenpersen              [ž:]ать 
поезжа́й rij!                    пое[ž:]а́й 

сч/зч, жч 
De lettercombinaties сч/зч en жч worden uitgesproken als [š’:] (een lang aangehouden, zachte 
[š]). 

сча́стье geluk                  [š’:]а́стье 
с чем waarmee                 [š’:]ем 
заказ́чик besteller, opdrachtgever     зака́[š’:]ик 
мужчи́на man                 му[š’:]и́на 

лёгкий, мя́гкий 
In de bijvoeglijke naamwoorden лёгкий licht, gemakkelijk en мя́гкий zacht wordt de г in alle 
naamvallen uitgesproken als [x]. 

лёгкий licht, gemakkelijk     лё[x]кий 
мя́гкий zacht            мя́[x]кий 

бог 
In de nominatief enkelvoud van het woord бог god wordt de г uitgesproken als [x]. In de overige 
naamvallen wordt gewoon een [g] uitgesproken. 

бог god                бо[x] 
бо́га god (gen.sg.)         бо́[g]а 
бо́ги goden (nom.pl.)       бо́[g]и 
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2. HET ZELFSTANDIG NAAMWOORD 

2.1 Grammaticale eigenschappen 

Alle vormen van een zelfstandig naamwoord hebben drie grammaticale eigenschappen:  
§ een naamval 
§ een getal 
§ een geslacht 

Als voorbeeld nemen we de zelfstandige naamwoorden студе́нт student, шко́ла school en де́ло 
zaak, ding. Van elk van deze zelfstandige naamwoorden staan hieronder drie vormen en hun 
grammaticale eigenschappen: 

студе́нт            nominatief, enkelvoud, mannelijk 
студе́нту           datief, enkelvoud, mannelijk 
студе́нтам          datief, meervoud, mannelijk 

шко́ла             nominatief, enkelvoud, vrouwelijk 
шко́лой            instrumentalis, enkelvoud, vrouwelijk 
шко́лами           instrumentalis, meervoud, vrouwelijk 

де́ло             nominatief, enkelvoud, onzijdig 
де́ле             locatief, enkelvoud, onzijdig 
дела́х             locatief, meervoud, onzijdig 

2.1.1 Naamvallen 

Het Russisch telt zes naamvallen. Deze naamvallen worden aangeduid met de volgende namen:  
§ nominatief     (N, nom., 1e naamval)1 
§ genitief        (G, gen., 2e naamval) 
§ datief         (D, dat., 3e naamval) 
§ accusatief      (A, acc., 4e naamval) 
§ instrumentalis  (I, instr., 5e naamval) 
§ locatief        (L, loc., 6e naamval)2 

Een zelfstandig naamwoord heeft altijd een bepaalde naamval. De keuze voor een naamval is in 
het Russisch niet vrij. De juiste naamval hangt vaak af van een voorzetsel, maar ze kunnen ook 
zelfstandig optreden. In dat laatste geval hebben ze een aantal prototypische functies. 

 
1 In deze grammatica worden consequent de namen van de naamvallen (of hun afkortingen) gebruikt. De nummering zul je in de praktijk 
echter ook veel tegenkomen, bijvoorbeeld in woordenboeken en andere naslagwerken.  
2 Omdat een locatief alleen maar kan voorkomen na een voorzetsel, wordt de naamval ook wel ‘prepositief’ of ‘prepositionalis’ genoemd. In dit 
boek wordt de traditionele Nederlandse aanduiding ‘locatief’ gebruikt. 



 

40 
 

De nominatief geeft het onderwerp van een zin of het naamwoordelijk deel van het gezegde 
aan (zie voor dat laatste §13.9). 

Ни́на Петро́вна рабо́тает в шко́ле.        Nina Petrovna werkt op een school. 

Анто́н – студе́нт.                   Anton is student. 

De genitief wordt gebruikt als een zelfstandig naamwoord een ander zelfstandig naamwoord 
nader bepaalt (een bijvoeglijke bepaling). Vaak gaat het om een bezitsrelatie, waarvoor het Ne-
derlands het voorzetsel van gebruikt.  

Это кни́га Ива́на.                   Dat is het boek van Ivan. 

Они́ говори́ли о цене́ ча́я.             Ze hadden het over de prijs van thee. 

Он вы́пил буты́лку пив́а.              Hij heeft een fles bier gedronken. 

De datief drukt het meewerkend voorwerp uit. In het Nederlands kan dit vaak worden uitge-
drukt met het voorzetsel aan. 

Я э́то дал Анто́ну.                   Ik heb dat aan Anton gegeven. 

Я сказал́ ему́ всё.                   Ik heb hem alles gezegd. 

De accusatief geeft het lijdend voorwerp weer. 
Вчера́ я ви́дел Ни́ну.                 Gisteren heb ik Nina gezien. 

Я читал́ кни́гу.                     Ik heb een boek gelezen. 

De instrumentalis geeft het instrument aan waarmee de handeling wordt verricht en kan – net 
als de nominatief – het naamwoordelijk deel van het gezegde zijn (zie §13.9): 

Он писа́л карандашо́м.               Hij schreef met een potlood. 

Он был студе́нтом.                  Hij was student. 

De locatief heeft als enige naamval geen ‘eigen’ betekenis: de locatief komt niet los voor, maar 
wordt alleen gebruikt na sommige voorzetsels (zie hoofdstuk 11). 

Они́ говори́ли о цене́ ча́я.             Ze hadden het over de prijs van thee. 

Мы жи́ли в Амстерда́ме.              We hebben in Amsterdam gewoond. 

Van de zes naamvallen komt alleen de nominatief niet voor in combinatie met voorzetsels. Als het 
gebruik van een naamval wordt gedicteerd door een voorzetsel, verliest de naamval de hierboven ge-
noemde zelfstandige betekenis. 

2.1.2 Getal 

Een zelfstandig naamwoord in het Russisch staat in het enkelvoud (sg., van singularis) of in het 
meervoud (pl., van pluralis). 

Een klein aantal Russische zelfstandige naamwoorden komt alleen in het enkelvoud voor of juist al-
leen in het meervoud. Zo hebben bijvoorbeeld de woorden смех lach, сла́ва roem, eer en зо́лото goud 
geen meervoud, terwijl ден́ьги geld en кани́кулы vakantie juist in het enkelvoud niet bestaan. 

Het ontbreken van het meervoud van een Russisch zelfstandig naamwoord hoeft in veel gevallen niet 
expliciet te worden geleerd. Dat komt vaak door de betekenis: смех en зо́лото hebben geen meervoud, 
net zoals hun Nederlandse tegenhangers lach en goud dat niet hebben. Welke woorden geen enkel-
voud hebben, zoals ден́ьги en кани́кулы, is vaak wél een kwestie van leren: uit de Nederlandse te-
genhangers geld en vakantie kan dit niet worden afgeleid. 
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2.1.3 Geslacht 

Een zelfstandig naamwoord heeft een van de volgende drie grammaticale geslachten: 
§ mannelijk      (M, van masculinum) 
§ vrouwelijk      (F, van feminimum) 
§ onzijdig       (N, van neutrum) 

Het geslacht van een zelfstandig naamwoord bepaalt de juiste vorm van andere woorden in een 
zin. Dat kan gaan om een bijbehorend bijvoeglijk naamwoord of verwijswoord, maar ook om 
een bezittelijk voornaamwoord of de verleden tijd van het werkwoord.  
In onderstaande voorbeelden wordt dit verduidelijkt aan de hand van het mannelijke woord 
стул stoel, de vrouwelijke woorden со́фа sofa en крова́ть bed en het onzijdige woord кре́сло 
zetel. Het grammaticale geslacht van deze woorden bepaalt de vorm van het bijvoeglijk naam-
woord ста́рый oud en het betrekkelijk voornaamwoord кото́рый die. 

стул (M) stoel            ста́рый стул, кото́рый …     de oude stoel, die … 

со́фа (F) sofa            ста́рая со́фа, кото́рая …      de oude sofa, die … 
кроват́ь (F)  bed          ста́рая кроват́ь, кото́рая …   het oude bed, dat … 

кре́сло (N) zetel          ста́рое кре́сло, кото́рое …    de oude zetel, die … 

Er is een sterke samenhang tussen het grammaticale geslacht van een zelfstandig naamwoord 
en de declinatie (verbuigingsklasse) waartoe het behoort (zie §2.2.1). Hierop is één uitzondering: 
een woord dat een mannelijk persoon aanduidt, is grammaticaal altijd mannelijk – wat er ver-
der ook gebeurt. Voorbeelden daarvan zijn па́па papa en дя́дя oom. Deze woorden op -а beho-
ren tot de 2e declinatie– waarin in principe alle woorden vrouwelijk zijn – maar zijn vanwege 
hun betekenis mannelijk (zie §2.2.1 en §2.4). 

Het onderscheid tussen mannelijk, vrouwelijk en onzijdig is alleen van belang in het enkelvoud. 
In het meervoud maakt het Russisch nergens onderscheid tussen de drie grammaticale geslach-
ten. 

2.2 Verbuiging  

2.2.1 Verbuigingsklassen (declinaties) 

De verbuigingsklasse – ook wel declinatie genoemd – van een zelfstandig naamwoord bepaalt 
hoe het in de verschillende naamvallen wordt verbogen (‘het rijtje’).  
Er zijn drie verbuigingsklassen. Daarnaast zijn er woorden die onverbuigbaar zijn en daardoor 
niet tot een van de drie declinaties behoren. 
Tot de 1e declinatie behoren: 

§ alle woorden waarvan de nom.sg. eindigt op een medeklinkerteken    (mannelijk) 

университе́т universiteit 
уро́к les 

трамва́й tram 
музе́й museum 

муж echtgenoot 
ме́сяц maand 
мяч bal 
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марш mars 
борщ borsjtstj 

§ sommige woorden waarvan de nom.sg. eindigt op het zachte teken -ь  (mannelijk) 

день dag 
рубль roebel 
учи́тель leraar 
слова́рь woordenboek 

 

Welke woorden op het zachte teken -ь tot de 1e declinatie behoren, moet wor-
den geleerd. Zie het kader aan het eind van deze paragraaf. 

§ alle woorden waarvan de nom.sg. eindigt op -о, -е of -ё            (onzijdig) 
нача́ло begin 
у́тро ochtend 
перо́ veer, vulpen 

воскресе́нье zondag 
мне́ние mening 

бельё linnen-, ondergoed 

Veel leenwoorden die eindigen op op -o, -е, -ё zijn onverbuigbaar (zie §2.6.2). 

Tot de 2e declinatie behoren: 
§ alle woorden waarvan de nom.sg. eindigt op -а of -я  

волна́ golf 
стена́ muur 
тех́ника techniek                                        (vrouwelijk) 

пе́сня lied 
семья́ gezin 
Росси́я Rusland                                         (vrouwelijk) 

мужчи́на man 
де́душка opa 
уби́йца moordenaar                         (mannelijk, door hun betekenis) 

Een uitzondering zijn tien onzijdige woorden op -мя die tot de 3e declinatie behoren (zie §2.5.4) en 
sommige onverbuigbare woorden op -а́ (zie §2.6.2) 

Tot de 3e declinatie behoren: 
§ sommige woorden waarvan de nom.sg. eindigt op het zachte teken -ь (vrouwelijk) 

тетра́дь schrift 
но́вость nieuwtje 
тень schaduw 
мать moeder 

 

Welke woorden op het zachte teken -ь tot de 3e declinatie behoren, moet wor-
den geleerd. Zie het kader aan het eind van deze paragraaf. 
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§ tien woorden op -мя (zie §2.5.4)                             (onzijdig) 
и́мя naam 
вре́мя tijd 
плам́я vlam 

§ het unieke woord путь weg (zie §2.5.5)                        (mannelijk) 

Declinatie en geslacht: verschil en samenhang 
In de verdeling van de geslachten over de declinaties is de volgende samenhang:  

§ 1e declinatie: mannelijk of onzijdig 
§ 2e declinatie: vrouwelijk – behalve mannelijke personen 
§ 3e declinatie: vrouwelijk – behalve het type им́я naam (N) en путь weg (M) 

Ondanks deze samenhang zijn de verschijnselen declinatie en geslacht fundamenteel 
verschillend.  

Een woord op -а – zoals стена ́muur of де́душка opa – behoort tot de 2e declinatie 
doordat de vorm op -а eindigt. Het is een formele kwestie, die niet afhangt van de 
betekenis of het geslacht. 

Omdat declinatie en geslacht fundamenteel verschillend zijn, moeten ze uit elkaar 
gehouden worden bij het maken van een Russische zin, zoals blijkt uit de volgende 
woordcombinatie met het zelfstandig naamwoord van de 2e declinatie мужчи́на 
man en het bijvoeglijk naamwoord ста́рый oud: 

кни́га ста́рого мужчи́ны      het boek van de oude man  

Het woord мужчи́на behoort tot de 2e declinatie omdat het eindigt op een -а. 
Daarom krijgt de gen.sg., zoals alle woorden van die declinatie, de uitgang -ы: 
мужчи́ны.  

Het woord мужчи́на is wat geslacht betreft mannelijk, omdat het een mannelijke 
persoon aanduidt. Daarom krijgt het bijvoeglijk naamwoord ста́рый oud in combi-
natie met de gen.sg. мужчи́ны, zoals bij alle mannelijke woorden in de gen.sg., de 
vorm ста́рого. 

 

Zelfstandige naamwoorden met een nom.sg. op het zachte teken -ь  
Sommige woorden waarvan de nom.sg. eindigt op het zachte teken -ь behoren tot de 1e 
declinatie (en zijn mannelijk), sommige tot de 3e declinatie (en zijn vrouwelijk).  

De declinatie van een woord dat eindigt op -ь is niet te voorspellen: zo behoort het woord 
день dag tot de 1e declinatie (en is dus mannelijk), terwijl het slechts met één letter af-
wijkende тень schaduw van de 3e declinatie is (en daardoor vrouwelijk).  

Noteer en onthoud bij het leren bij woorden die eindigen op -ь daarom altijd extra infor-
matie: een andere naamval (bijvoorbeeld de gen.sg. of de instr.sg.), het geslacht of een 
bijvoeglijk naamwoord: 

день (gen.sg. дня, instr.sg. днём)      dag 
тень (gen.sg. те́ни, instr.sg. те́нью)    schaduw 

(красив́ый) день                (mooie) dag 
(красив́ая) тень                (mooie) schaduw 

день (М)                     dag 
тень (F)                      schaduw 

Van een aantal woorden waarvan de nom.sg. op het zachte teken -ь eindigt, is hun decli-
natie (en daarmee hun geslacht) toch te voorspellen.  
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Van de 1e declinatie (en dus mannelijk) zijn in ieder geval de volgende woorden: 

§ alle woorden op het achtervoegsel -арь 
пе́карь bakker, врата́рь keeper, слова́рь woordenboek 

§ alle woorden op het achtervoegsel -тель 
учи́тель leraar, основа́тель stichter, созда́тель schepper, краси́тель kleur-
stof, verf 

Van de 3e declinatie (en dus vrouwelijk) zijn in ieder geval de volgende woorden: 

§ alle woorden op -жь, -чь, -шь en -щь 
рожь rogge, ночь nacht, мышь muis, вещь ding 
(Woorden die eindigen op dezelfde medeklinker, maar dan zonder het 
zachte teken -ь, behoren tot de 1e declinatie, zoals нож mes of меч zwaard.) 

§ alle woorden op het achtervoegsel -ость 
но́вость nieuwtje, кре́пость vestiging 

2.2.2 Onverbuigbare woorden 

Onverbuigbare woorden hebben altijd dezelfde vorm. Ze vallen dan ook niet in een declinatie-
klasse en hebben geen ‘rijtje’. Doordat een onverbuigbaar woord er altijd hetzelfde uitziet, kun 
je aan zo’n woord zelf niet zien in welke naamval het in een zin gebruikt wordt. 

Onverbuigbaar zijn: 
§ veel leenwoorden (zie §2.6) 

кино́ bioscoop 
такси́ taxi 
атташе́ attaché 
гу́ру goeroe 
ле́ди lady 
мада́м madame 

§ alle achternamen die eindigen op een -o (zie §2.7.4) 
Короле́нко 
Лукаше́нко 
Громы́ко 

Dat een woord onverbuigbaar is, wil niet zeggen dat het geen grammaticaal geslacht heeft: alle 
zelfstandige naamwoorden hebben in het enkelvoud immers een geslacht. Dat blijkt zodra een 
onverbuigbaar zelfstandig naamwoord wordt gecombineerd met een bijvoeglijk naamwoord: 

ста́рый атташе́      de oude attaché (M) 
ста́рый Лукаше́нко   de oude [man] Loekasjenko (M) 

ста́рая мада́м       de oude madame (F) 
ста́рая Лукаше́нко   de oude [vrouw] Loekasjenko (F) 
ста́рая ле́ди       de oude lady (F) 

ста́рое такси́        de oude taxi (N) 
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2.3 De 1e declinatie 

2.3.1 Mannelijke woorden: uitgangen 

De regelmatige uitgangen van de mannelijke woorden van de 1e declinatie zijn hieronder weer-
gegeven. In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandige naamwoorden met een 
‘harde’ stam (eindigend op een medeklinkerteken) en een ‘zachte’ stam (eindigend op het zachte 
teken -ь of op ш, ж, ч of щ).  

 
enkelvoud 

hard    zacht 
meervoud 

hard     zacht 
N –  -ы -и 
G -а -я -ов -ей 
D -у -ю -ам -ям 
A [= N/G] [= N/G] [= N/G] [= N/G] 
I -ом -ем, -ём -ами -ями 
L -е -е -ах -ях 

Deze optisch verschillende uitgangen voor ‘harde’ en ‘zachte’ zelfstandige naamwoorden worden – 
op de gen.pl. na – veroorzaakt door de spellingconventies en klankregels van het Russisch. In fonemen 
weergegeven zien de uitgangen er voor ‘harde’ én ‘zachte’ woorden als volgt uit:  

       uitgangen 
enkelvoud meervoud 

N – /-i/ 
G /-a/ /-ov/ of /-ej/ 
D /-u/ /-am/ 
A [= N/G] [= N/G] 
I /-om/ /-ami/ 
L /-e/ /-ax/ 

Hoe de verbuiging van mannelijke woorden van de 1e declinatie er in de praktijk uitziet, tonen 
de onderstaande voorbeeldwoorden вопро́с vraag (‘hard’) en портфе́ль aktetas (‘zacht’), 
waarin geen onregelmatigheden optreden. De uitgangen zijn vetgedrukt: 

  вопро́с vraag (hard) 
 enkelvoud meervoud 
N вопро́с вопро́сы 
G вопро́са вопро́сов 
D вопро́су вопро́сам 
A вопро́с [= N] вопро́сы [= N] 
I вопро́сом вопро́сами 
L вопро́се вопро́сах 

 
  портфе́ль aktetas (zacht) 
 enkelvoud meervoud 
N портфе́ль портфе́ли 
G портфе́ля портфе́лей 
D портфе́лю портфе́лям 
A портфе́ль [= N] портфе́ли [= N] 
I портфе́лем портфе́лями 
L портфе́ле портфе́лях 
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Toelichting: 
§ A = N/G. Mannelijke woorden van de 1e declinatie hebben twee vormen voor de acc. De 

keuze wordt bepaald door de betekenis van het woord: verwijst het naar een levend we-
zen (mens of dier), dan is de acc. identiek aan de gen. In alle andere gevallen is de acc. 
identiek aan de nom. Dit principe geldt in het enkelvoud én in het meervoud, zoals de 
voorbeelden met вопро́с vraag en профе́ссор professor laten zien: 

Я по́нял вопро́с.          Ik begreep de vraag.        (niet-levend, A=N) 

Я по́нял профе́ссора.      Ik begreep de professor.      (levend, A=G) 

Я по́нял вопро́сы.        Ik begreep de vragen.       (niet-levend, A=N) 

Я по́нял профессоро́в.     Ik begreep de professoren.     (levend, A=G) 

§ Gen.pl. Er zijn twee regelmatige uitgangen voor de gen.pl. van mannelijke woorden van 
de 1e declinatie: 

§ -ов (ook geschreven als -ев, -ёв) – bij woorden waarvan de nom.sg. eindigt op 
een medeklinkerteken (behalve -ж, -ч, -ш en -щ) 

студе́нт    студе́нтов      student 
перево́д    перево́дов     vertaling 
звоно́к     звонко́в       bel, telefoontje 
уро́к      уро́ков        les 
язы́к      языко́в        taal 

Woorden op ц 

Bij woorden waarvan de nom.sg. eindigt op ц verandert de uitgang -ов onder invloed 
van klankregel 2 (zie §1.4.2) in -ев als de klemtoon er niet op valt. 

оте́ц      отцо́в       vader 
коне́ц     концо́в      einde 

голла́ндец   голла́ндцев   Nederlander 
ме́сяц     ме́сяцев     maand 

Woorden op й 

Bij een woord waarvan de nom.sg. eindigt op /j/ (geschreven: й) wordt de uitgang /-ov/ 
geschreven als -ёв door de spellingregel dat /j/ + /o/ wordt geschreven als ё.  

Als de klemtoon er niet op valt, treedt klankregel 2 (zie §1.4.2) in werking en verandert 
de uitgang /-ov/ in /-ev/ (geschreven: -ев). 

край       краёв      rand, grens; streek 
клей       клеёв      lijm 

музе́й      музе́ев      museum 
слу́чай     слу́чаев     geval, toeval 

§ -ей – bij woorden waarvan de nom.sg. eindigt op het zachte teken -ь of op -ж, -ч, 
-ш, -щ 

преподават́ель      преподават́елей      docent 
рубль            рубле́й             roebel 

карандаш́         карандаше́й         potlood 
това́рищ          това́рищей           kameraad, makker 
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Vaak gedraagt de ц zich hetzelfde als de ruisklanken ж, ч, ш en щ. Bij de gen.pl. 
van de mannelijke woorden van de 1e declinatie is dat dus niet het geval. 

§ Loc.sg. Als de nom.sg. van een woord eindigt op -ий, wordt de loc.sg. op het eind ge-
schreven als -ии (dus niet: -ие) 

кафете́рий                 cafetaria 
Он обе́дал в кафетер́ии.       Hij zat te lunchen in de cafetaria. 

Дмит́рий                  Dmitri 
Она говори́ла о Дмит́рии.      Zij sprak over Dmitri. 

Doordat een aantal frequente namen eindigt op -ий komt deze afwijkende loc.sg. relatief vaak 
voor bij persoonsnamen. Behalve Дми́трий betreft het bijvoorbeeld ook namen als Юрий, 
Евген́ий, Генна́дий en Арка́дий.  

‘Gewone’ woorden op -ий zijn er ook, maar dat zijn er niet meer dan een handvol. De belang-
rijkste daarvan zijn zonder meer кафетер́ий cafetaria, сцена́рий scenario en коммента́рий com-
mentaar. 

Dat in deze woorden -ии geschreven wordt, is vooral een spellingkwestie: vanwege de klinkerre-
ductie van het Russisch is het verschil tussen -ие en -ии in onbeklemtoonde positie niet te horen.  

Voorbeelden: 

 

 
stam op 

-к, -г of –x 
stam op 

-ц 
stam op 

-/j/ 
stam op 

-ш, -ж, -ч of -щ 
stam op 

-ь 
 

 
уро́к 
les 

ме́сяц 
maand 

музе́й 
museum 

клей 
lijm 

пляж 
strand 

ключ 
sleutel 

рубль 
roebel 

гость 
gast 

sg. N уро́к мес́яц музей́ клей пляж ключ рубль гость 
 G уро́ка мес́яца музея́ клея́ пля́жа ключа́ рубля ́ го́стя 
 D уро́ку мес́яцу музею́ клею́ пля́жу ключу́ рублю ́ го́стю 
 A уро́к мес́яц музей́ клей́ пля́ж ключ рубль го́стя 
 I уро́ком мес́яцем музее́м клее́м пля́жем ключо́м рублём го́стем 
 L уро́ке мес́яце музее́ клее́ пля́же ключе ́ рубле ́ го́сте 

pl. N уро́ки мес́яцы музеи́ клеи́ пля́жи ключи́ рубли́ го́сти 
 G уро́ков мес́яцев музее́в клеёв пля́жей ключей́ рублей́ гостей́ 
 D уро́кам мес́яцам музея́м клея́м пля́жам ключа́м рубля́м гостя́м 
 A уро́ки мес́яцы музеи́ клеи́ пля́жи ключи́ рубли́ го́сти 
 I уро́ками мес́яцами музея́ми клея́ми пля́жами ключа́ми рубля́ми гостя́ми 
 L уро́ках мес́яцах музея́х клея́х пля́жах ключа́х рубля́х гостя́х 
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2.3.2 Mannelijke woorden: accent 

Voor het klemtoonverloop van mannelijke woorden van de 1e declinatie bestaan vier patronen: 

  {a} 
vast 
stamaccent 

 заво́д 
 fabriek 

{b} 
vast 
eindaccent  

 стол  
 tafel 

{c} 
stam (sg.) 
> uitgang (pl.) 

  сад 
  tuin 

{e} 
stam > uitgang  
(vanaf gen.pl.) 

  волк 
  wolf 

sg. N l o ¡ n l o   l o 
 G l o ¡ n l o   l o 
 D l o ¡ n l o   l o 
 A l o ¡ n l o   l o 
 I l o ¡ n l o   l o 
 L l o ¡ n l o   l o 
pl. N l o ¡ n ¡ n   l o 
 G l o ¡ n ¡ n   ¡ n 
 D l o ¡ n ¡ n   ¡ n 
 A l o ¡ n ¡ n   ¡ n 
 I l o ¡ n ¡ n   ¡ n 
 L l o ¡ n ¡ n   ¡ n 

           l  beklemtoonde stam    n  beklemtoonde uitgang   
           ¡  onbeklemtoonde stam   o  onbeklemtoonde uitgang 

Toelichting: 
§ De aanduidingen van de accenttypes met de letters {a}, {b}, {c} en {e} zijn gebaseerd op 

een in de taalkunde gebruikelijke indeling. Het hier ontbrekende accenttype {d} komt 
voor bij onzijdige woorden van de 1e declinatie en in de 2e declinatie. In de 2e declinatie 
komt bovendien een accenttype {f} voor (zie §2.4.2). 

§ De meeste Russische mannelijke woorden van de 1e declinatie hebben een vast accent. 
De accenttypes {a} (vast stamaccent) en {b} (vast eindaccent) zijn dus normaal.  

§ Een woord met vast eindaccent (type {b}) raakt dit eindaccent in principe niet kwijt: eens 
eindaccent, altijd eindaccent.  

Er zijn woorden die het beeld enigszins vertroebelen. Zo heeft het woord лист blad (van plant, 
boom) – van het type брат broer (zie §2.3.3.6) – eindaccent (gen.sg. листа́), maar in het meervoud 
stamaccent (nom.pl. ли́стья). Boosdoener is hier die afwijkende meervoudsvorming, waarbij de 
stam van het enkelvoud (лист-) in het meervoud wordt uitgebreid met een [j] (лист[j]-). 

Het is verstandig om dit soort gevallen echt als uitzondering te zien – ‘er verandert iets aan de 
stam, dat kan ook gevolgen hebben voor de klemtoon’ – en niet als verdere complicatie van een 
verder vrij overzichtelijk systeem. 

§ Het accent verspringt bij een klein aantal – maar vaak heel gewone en zeer frequente – 
woorden. Dat gebeurt niet lukraak: de verspringing kan uitsluitend plaatsvinden tussen 
het enkelvoud en het meervoud (type {c}) of vanaf de genitief meervoud (type {e}). 

§ Type {c} telt ongeveer 100 woorden plus alle woorden van het type ве́чер avond, met 
een nom.pl. op -а́/-я́ (zie §2.3.3.4). Type {e} telt ongeveer 45 woorden. 

 

Welke woorden tot type {c} en type {e} behoren, moet worden geleerd. 
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2.3.3 Mannelijke woorden: bijzonderheden 

2.3.3.1 Vluchtige klinker 

Veel mannelijke woorden die in de nom.sg. vóór de laatste medeklinker een -о-, -е- of -ё- heb-
ben, verliezen deze klinker in de verbogen vormen. Men spreekt in dit verband van een vluch-
tige klinker.  

 
Vluchtige klinkers in het Russisch 
Een vluchtige klinker is een klinker die niet in het hele rijtje van een woord voor-
komt, maar slechts in één vorm. 

We komen een vluchtige klinker tegen op plekken waar (1) een bepaalde vorm 
geen uitgang heeft, terwijl andere vormen in het rijtje wél een uitgang hebben, 
en (2) er anders een complexe medeklinkergroep ontstaat. 

De voornaamste gevallen waar een vluchtige klinker kan voorkomen, zijn: 

§ Nominatief enkelvoud bij de 1e declinatie mannelijk (deze paragraaf) 

§ Genitief meervoud  
§ onzijdige woorden van de 1e declinatie (zie §2.3.6) 
§ woorden van de 2e declinatie (zie §2.4) 
§ sommige woorden van het type брат broer (zoals муж man, echtgenoot 

en друг vriend: мужей, друзей) (zie §2.3.3.6) 

§ Korte vorm mannelijk van het bijvoeglijk naamwoord (zie §3.6) 

Voorbeelden van mannelijke zelfstandige naamwoorden van de 1e declinatie met een vluchtige 
klinker zijn ве́тер wind en звоно́к bel (‘hard’) en день dag (‘zacht’): 

sg. N ве́тер  звоно́к день 
 G ве́тра звонка́ дня 
 D ве́тру звонку́ дню 
 A ве́тер [= N] звоно́к [= N] день [= N] 
 I ве́тром звонко́м днём  
 L ве́тре звонке́ дне 

pl. n ве́тры звонки́ дни 
 g ве́тров звонко́в дней 
 d ве́трам звонка́м дням 
 a ве́тры [= N] звонки́ [= N] дни [= N] 
 i ве́трами звонка́ми дня́ми 
 l ве́трах звонка́х днях 

Er is één mannelijk woord van de 1e declinatie met een andere vluchtige klinker dan -о-, -е- of -ё-: 
за́яц haas, gen.sg. за́йца. Dit woord wordt om historische redenen met een я geschreven. Men zou 
tegenwoordig net zo goed за́ец kunnen schrijven, dan was het woord volledig regelmatig geweest. 
Vanwege de klinkerreductie in het Russisch maakt dit voor de uitspraak geen verschil.  
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Vluchtige klinker in de 1e declinatie mannelijk: handvatten 
Niet elke -о-, -е- en -ё- voor de laatste medeklinker van een mannelijk woord van de 1e 
declinatie is een vluchtige klinker. Dat illustreren de volgende woordparen: 

                 gen.sg. 
рот mond           рта 
пот zweet           по́та 

цветоќ bloem         цветка ́
знато́к expert, kenner    знатока ́

Of er in een woord sprake is van een vluchtige klinker is in principe onvoorspelbaar. Dat 
moet dus voor elk woord apart geleerd worden. Alleen in de volgende gevallen kun je er 
wél van uitgaan dat er sprake is van een vluchtige klinker: 

§ verkleinwoorden waarvan de nom.sg. eindigt op -ок, -ёк en -ек 

                    gen.sg. 
 городоќ stadje          городка́ 
огонёк vuurtje          огонька́ 
челове́чек mannetje      челове́чка 

§ woorden waarvan de nom.sg. eindigt op op -ец 

                    gen.sg. 
голла́ндец Nederlander    голла́ндца 
иностра́нец buitenlander   иностра́нца  
конец́ einde            конца ́
любим́ец lieveling        любим́ца 
не́мец Duitser          не́мца 
отец́ vader             отца ́
образец́ model, voorbeeld   образца ́
пе́рец peper            пе́рца 

Uitzondering is een aantal woorden op -ец waar het vervallen van de klinker tot 
haast onuitspreekbare vormen zou leiden: бегле́ц vluchteling (gen.sg. бег-
леца́), кузне́ц smid (кузнеца́), мертве́ц dode (мертвеца́), мудре́ц wijze 
(мудреца́), подле́ц smeerlap (подлеца́), хитре́ц slimmerd (хитреца́).  

Frequente woorden met een onvoorspelbare vluchtige klinker zijn: 

                    gen.sg. 
вет́ер wind                 вет́ра  
день dag                   дня 
ка́мень steen                ка́мня 
лев leeuw                  льва 
лёд ijs                    льда 
лоб voorhoofd               лба 
огон́ь vuur                  огня́ 
орёл adelaar                орла́ 
осёл ezel                   осла́ 
посол́ ambassadeur, gezant       посла́ 
па́рень jongeman             па́рня 
у́гол hoek                  угла ́
у́голь steenkool              угля́ 
у́зел knoop                 узла ́
у́ровень niveau               у́ровня 
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2.3.3.2 Gen.sg. op -у/-ю 

Sommige mannelijke woorden hebben twee vormen voor de gen.sg.: de regelmatige vorm ein-
digend op -а/-я én een vorm op -у/-ю. De klemtoon van de gen.sg. op -у/-ю ligt op dezelfde 
lettergreep als bij de gen.sg. op -а/-я. 
De gen.sg. op -у/-ю wordt slechts gebruikt in twee soorten gevallen: 

§ als partitieve genitief (zie §13.10)  
Да́йте мне килограм́м сы́ру.         Geeft u me maar een kilo kaas. 
Она́ вы́пила стака́н ча́ю.           Ze heeft een glas thee gedronken. 

Er bestaat een zekere tendens om in deze verbindingen de genitief op -у/-ю te vervangen door 
de genitief op -а/-я. Dit is met name het geval wanneer het zelfstandig naamwoord door een 
bijvoeglijk naamwoord nader wordt bepaald: 

Она ́вып́ила стака́н кре́пкого ча́я.    Ze dronk een glas sterke thee. 

Уже́ нет сах́ару                 Er is geen suiker meer. 
Не хвата́ет бензи́ну.              Er is niet genoeg benzine. 

Он принёс сы́ру.                 Hij heeft (wat) kaas gebracht. 
Он вы́пил чаю́.                  Hij heeft (wat) thee gedronken. 

§ in vaste verbindingen 
Они умира́ли со́ смеху.            Ze gierden het uit van het lachen. 
В магази́не всегда́ мно́го наро́ду.3     Het is altijd erg druk in de winkel. 

ни ша́гу вперёд                 geen stap vooruit 
с гла́зу на глаз                  onder vier ogen 
час о́т часу                    met het uur, almaar (+ vergrotende trap) 
ни ра́зу                       niet één keer, geen enkele keer 

 

Naast ни ра́зу niet één keer, geen enkele keer bestaat ook de uitdrukking не раз, 
met de tegenovergestelde betekenis: meer dan eens, heel wat keren. 

In andere gevallen wordt gewoon de vorm op -а/-я gebruikt. Behalve in heel vaste idiomatische 
verbindingen is de gen.sg. op -у/-ю niet verplicht. In de spreektaal en literatuur komen deze 
vormen veel voor, in wetenschappelijke en zakelijke teksten veel minder.  

 
3 Met name in de spreektaal is мноѓо народ́у veelvuldig te horen. In formelere, geschreven taal krijgt мноѓо народ́a vaak de voorkeur. 
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Woorden met een gen.sg. op -у/-ю 
Er zijn ongeveer 500 woorden met een gen.sg. op -у/-ю. Veruit de meeste daarvan zijn 
stofnamen, zoals: 

          gen.sg.  
бензи́н     бензи́ну      benzine 
снег       сне́гу        sneeuw 
суп        су́пу         soep 
таба́к      табаку́       tabak 
чесно́к     чесноку́      knoflook 
мёд       мёду        honing 
конья́к     коньяку́      cognac 
шокола́д    шокола́ду     chocolade 
чай       ча́ю         thee 

Behalve om stofnamen gaat het onder meer om de volgende woorden: 

          gen.sg.  
шаг       ша́гу        stap 
смех       сме́ху        lach 
след       сле́ду        spoor 
народ      наро́ду       volk 
ряд       ря́ду        rij 
шум       шу́му        lawaai 
час        ча́су         uur 

2.3.3.3 Loc.sg. op -у/́-ю ́

Sommige mannelijke woorden hebben behalve de reguliere loc.sg. op -е ook een uitgang -у́/-ю́. 
Deze uitgang: 

§ komt uitsluitend voor na de voorzetsels в en на als die een locatie aanduiden; 
§ is altijd beklemtoond. 

Voorbeelden: 
Он рабо́тал в саду́.                Hij was in de tuin aan het werk. 
Она жила́ на краю ́го́рода.           Ze woonde aan de rand van de stad. 

Они́ гуля́ли в лесу́.                Ze wandelden in het bos. 

места́ в пе́рвом ряду́               plaatsen op de eerste rij 

Na andere voorzetsels (zoals о), maar ook als в en на geen locatie aanduiden, hebben deze 
woorden de normale locatiefuitgang /-е/: 

Она ча́сто говори́ла о своём са́де.      Ze had het vaak over haar tuin. 

ска́зка о кра́е све́та                een sprookje over het einde van de wereld 

Он разбира́ется в ле́се.             Hij heeft verstand van het bos. 
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Woorden met een loc.sg. op -у/́-ю:́ handvatten 
Er zijn ruim 150 mannelijke woorden van de 1e declinatie met een loc.sg. op -у́/-ю.́ Deze 
woorden: 

§ zijn altijd niet-levend 
§ zijn meestal eenlettergrepig 
§ hebben meestal de klemtoon in het enkelvoud op de stam, in het meervoud op 

de uitgang (behalve dan in de loc.sg. op -у́/-ю)́ – accenttype {c}, zie §2.3.2. 

Om welke woorden het precies gaat, moet worden geleerd. Het betreft onder meer: 

год   jaar     в году́           час   uur   в часу́ 
бе́рег  oever    на берегу́         ряд    rij    в (пе́рвом) ряду́ 
край  streek    в краю ́           пол    vloer  на полу́ 
     rand     на краю ́          шкаф   kast   в/на шкафу́ 
лес    bos     в лесу́           у́гол   hoek   в/на углу́ 

Een aparte uitgang voor de loc.sg. na в/на vinden we ook bij enkele vrouwelijke woorden 
van de 3e declinatie (zie §2.5.3.1). 

2.3.3.4 Type веч́ер: nom.pl. op -а/́-я ́

Een aantal woorden heeft in de nom.pl. de beklemtoonde uitgang -а́/-я́. Voorbeelden zijn het 
‘harde’ woord ве́чер avond (nom.pl. вечера́) en het ‘zachte’ woord учи́тель leraar (nom.pl. 
учителя́). 
Bij woorden van dit type ligt de klemtoon in alle naamvallen van het meervoud op de uitgang. 
De uitgangen in het meervoud zijn regelmatig. 

sg. N ве́чер pl. вечера́ 
 G ве́чера  вечеро́в 
 D ве́черу  вечера́м 
 A ве́чер [= N]  вечера́ [= N] 
 I ве́чером  вечера́ми 
 L ве́чере  вечера́х 

 
sg. N учи́тель pl. учителя́ 
 G учи́теля  учителе́й 
 D учи́телю  учителя́м 
 A учи́теля [= G]  учителе́й [= G] 
 I учи́телем  учителя́ми 
 L учи́теле  учителя́х 
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Woorden met een nom.pl. op -а/́-я:́ handvatten 
Welke woorden een nom.pl. op -а́/-я́ van dit type hebben, is niet te voorspellen. Dit 
meervoud zal uit het hoofd moeten worden geleerd.  

Belangrijke voorbeelden zijn:  

           nom.pl. 
ве́чер        вечера ́        avond 
го́лос        голоса́         stem 
го́род        города́         stad 
до́ктор       доктора ́        dokter 
дом         дома ́          huis 
край        края ́          rand 
лес         леса ́          bos 
по́езд        поезда ́        trein 
профе́ссор     профессора́      professor 
учи́тель      учителя ́        leraar 

Er zijn ook andere categorieën mannelijke woorden van de 1e declinatie met een nom.pl. 
op -а/-я. Dit zijn bijvoorbeeld het type брат (zie §2.3.3.6) en het type котёнок (zie 
§2.3.3.13). Anders dan bij het hier behandelde type ligt daar de klemtoon niet altijd op de 
uitgang, en ze moeten dus als andere types worden gezien. 

2.3.3.5 Gen.pl. zonder uitgang 

Еen aantal mannelijke woorden van de 1e declinatie heeft in de gen.pl. geen uitgang. Bij deze 
woorden is de gen.pl. in vorm dus gelijk aan de nom.sg. (al verschilt in een enkel geval wel de 
klemtoon). 
Welke woorden een gen.pl. zonder uitgang hebben, is niet te voorspellen. Toch is er wel enig 
patroon in te ontdekken. Het betreft onder meer: 

§ woorden voor voorwerpen die in paren voorkomen 
глаз oog 
боти́нок schoen 
сапо́г laars 
чуло́к kous 

§ aanduidingen voor volkeren 
румы́н Roemeen 
ту́рок Turk 
туркме́н Turkmeen 

§ aanduidingen voor soldaten en krijgers 
солда́т soldaat 
партиза́н partizaan 

§ eenheden in combinatie met telwoorden die een gen.pl. vereisen (zie hoofdstuk 6) 
100 грамм 100 gram 
8 килогра́мм 8 kilo 
230 вольт 230 volt 
15 гигаба́йт 15 gigabyte 

maar: Не хвата́ет гигабай́тов. Ik heb niet genoeg gigabytes. 
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§ het woord раз keer, maal 
мно́го, не́сколько раз vaak, enkele keren 

§ het woord во́лос haar 
без воло́с zonder haar     (klemtoon wijkt af van die in de nom.sg., die во́лос luidt) 

Ook woorden van de types крестья́нин boer en болга́рин Bulgaar hebben een gen.pl. zonder 
uitgang. Bij deze types is echter meer aan de hand (zie §2.3.3.7 en §2.3.3.8); het is daarom het 
handigst om de gen.pl. van deze types te leren als onderdeel van de afwijkende verbuiging van 
deze woorden als geheel. 

2.3.3.6 Type брат: meervoud met /j/ – брат́ья 

Bij een aantal mannelijke woorden wordt de stam in het meervoud uitgebreid met een /j/. Twee 
voorbeelden zijn брат broer en муж man, echtgenoot. De volledige rijtjes zien er als volgt uit: 

sg. N брат pl. бра́тья 
 G бра́та  бра́тьев 
 D бра́ту  братьям 
 A бра́та [= G]  бра́тьев [= G] 
 I бра́том  бра́тьями 
 L бра́те  бра́тьях 

 
sg. N муж pl. мужья́ 
 G му́жа  муже́й 
 D му́жу  мужья́м 
 A му́жа [= G]  муже́й [= G] 
 I му́жем  мужья́ми 
 L му́же  мужья́х 

Toelichting: 
§ In het enkelvoud luidt de stam брат- en муж-, in het meervoud брат[j]- en муж[j]-. 
§ In de nom.pl. hebben deze mannelijke woorden de uitgang /-a/. 
§ De klemtoon kan in het meervoud op twee plekken liggen: op de laatste lettergreep van 

de stam (zoals bij бра́тья) of op de uitgang (zoals bij мужья́). Binnen het meervoud 
verspringt de klemtoon verder niet. 

§ Uitgang in de gen.pl. 
§ stamklemtoon (бра́тьев): /-ev/ (geschreven: -ев) 
§ bij eindklemtoon (муже́й): geen (wel een vluchtige klinker; geschreven: -ей) 
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De verborgen /j/ in het Russisch 
De spelling van het Russisch is over het algemeen helder en doorzichtig. Een grote 
uitzondering zijn combinaties met /j/ (zie §1.3.3). Bij het meervoud van het type 
брат maskeren de spellingregels de onderliggende vormen zo sterk dat het enige 
moeite kost om de structuur te ontdekken. 

       geschreven    onderliggend       stam - uitgang 
nom.sg.  брат        /brat/             /brat/  
gen.sg.   бра́та        /brа́ta/           /brа́t-a/ 

nom.pl.   бра́тья       /brа́tja/           /brа́tj-a/ 
gen.pl.   бра́тьев      /brа́tjev/          /brа́tj-ev/ 

De laatste letter van бра́тья combineert in één teken de /j/ van de stam en de 
uitgang /-a/: in de Russische spelling wordt de combinatie /ja/ nu eenmaal weer-
gegeven als я. Daarbovenop is ook het zachte teken ь nodig: anders is sprake van 
/-t’a/ in plaats van /-tja/. Vergelijk: 

          geschreven    onderliggend 

       бра́тя        /brа́t’a/ 
бра́тья       /brа́tja/ 

Het resultaat wordt nog ondoorzichtiger als in de gen.pl. een uitgang ontbreekt 
en een vluchtige klinker wordt ingevoegd, zoals in de gen.pl. van муж man, echt-
genoot. 

       geschreven    onderliggend       stam       uitgang 

nom.sg.  муж         /muž/             /muž/       – 
gen.sg.   му́жа        /múža/           /muž/       /-a/ 

nom.pl.   мужья ́       /mužjа́/           /mužj/      /-a/ 
gen.pl.   муже́й       /mužеj́/           /mužеj́/      – 

In de gen.pl. wordt in de combinatie /žj/ een vluchtige klinker e ingevoegd om een 
ongewenste medeklinkercombinatie te voorkomen.  

Een vorm van de gen.pl. als мужей́ lijkt sterk op een vorm als ключе́й (gen.pl. van 
ключ sleutel) eveneens een gen.pl (zie §2.3.1). Ondanks deze gelijkenis zijn de onder-
liggende vormen fundamenteel verschillend! 

       geschreven     onderliggend       stam       uitgang 
gen.pl.    мужей́        /mužéj/           /mužéj/      – 
gen.pl.    ключей́       /kl’učéj/           /kl’uč/       /-éj/ 

Bij de zeer frequente woorden друг vriend en сын zoon wordt de stam, net als bij брат, uitge-
breid met een /j/ maar treedt nog een onregelmatigheid op. Bij друг verandert in het meervoud 
de laatste medeklinker van de stam (nom.pl. друзья́), bij сын wordt de stam eerst nog uitge-
breid met het achtervoegsel -ов- (nom.pl. сыновья́). 

sg. N друг pl. друзья ́
 G дру́га  друзе́й 
 D дру́гу  друзья́м 
 A дру́га [= G]  друзе́й [= G] 
 I дру́гом  друзья́ми 
 L дру́ге  друзья́х 
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sg. N сын pl. сыновья́ 
 G сы́на  сынове́й 
 D сы́ну  сыновья́м 
 A сы́на [= G]  сынове́й [= G] 
 I сы́ном  сыновья́ми 
 L сы́не  сыновья́х 

Sommige woorden hebben behalve een meervoud van het type брат broer ook nog een regelmatig, 
‘gewoon’ meervoud, afhankelijk van de betekenis: 

лист blad (van plant, boom)    ли́стья, лис́тьев 
лист blad (papier)          листы,́ листо́в 

зуб tand (van zaag e.d.)      зу́бья, зу́бьев 
зуб tand (van mens, dier)      зу́бы, зубо́в 

In de gen.pl. komt soms ook de beklemtoonde uitgang -ёв voor.  
зять zwager, schoonzoon     зятья́, зятьёв (dus niet: зятей́) 

Woorden van het type брат: handvatten 

Er zijn ongeveer 30 woorden van het type брат broer. De belangrijkste zijn: 

сын        сыновья́     zoon 
друг       друзья́      vriend 
стул       сту́лья      stoel 
лист       ли́стья      blad (van plant, boom) 
князь      князья́      vorst 

Het meervoud van друг vriend en сын zoon – die binnen het type брат broer uitzonderlijk 
zijn – kunnen het best uit het hoofd worden geleerd. 

Bij onzijdige woorden van de 1e declinatie komt een variant van het type брат voor: het 
type де́рево boom (nom.pl. дерев́ья). Zie §2.3.6.4. 

Bij minder frequente woorden van dit type komen geregeld dubbelvormen voor, afhan-
kelijk van de betekenis of in de informele spreektaal. Ook komen soms onregelmatighe-
den in de vorm voor. Het is vooral belangrijk meervouden van dit type te leren herkennen. 

Het is niet te voorspellen welke woorden (ook) een meervoud van het type брат broer (man-
nelijk) of het type де́рево boom (onzijdig) hebben. Dit moet dus uit het hoofd worden geleerd. 
Toch valt door de oogharen wel een aantal betekeniscategorieën te onderscheiden: het gaat 
om familieleden en om zaken in en om het (boeren)huis: 

§ familieleden en familieachtige personen – сын zoon, зять zwager, schoonzoon, кум peet-
vader; друг vriend, князь vorst 

§ bomen en gewassen – де́рево boom, прут twijg, сук tak, ком kluit, ко́лос aar, ко́рень 
wortelgewas (wortel, knolselderij, gember, etc.) 

§ diergerelateerd – перо́ veer, крыл́о vleugel 

§ bouwmateriaal – брус balk, кол paal 

§ gereedschap en technische woorden – о́бод velg, дно bodem (van pot, put e.d.), звено́ 
schakel (van ketting), по́вод teugel (voor een paard e.d.), коле́но verbindingsstuk, elleboog 
(van pijp), зуб tand (van zaag e.d.), клин wig, ши́ло priem 

Als ко́рень de betekenis wortel (van een plant, van een verschijnsel) heeft, is het meervoud 
regelmatig: ко́рни, корней́. Het woord по́вод heeft meestal de betekenis aanleiding, met een 
regelmatig meervoud по́воды, по́водов. Het woord коле́но knie heeft een aantal verschil-
lende meervouden, afhankelijk van de precieze betekenis; zie daarvoor §2.3.6.6. 
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2.3.3.7 Type крестьян́ин 

Veel mannelijke woorden op -анин/-янин duiden leden van volken en maatschappelijke 
groepen aan. Voorbeelden van woorden op -анин/-янин: 

крестья́нин    boer 
христиани́н   christen 
россия́нин    Rus 
англича́нин   Engelsman 
граждани́н    burger 

sg. N крестья́нин pl. крестья́не 
 G крестья́нина  крестья́н 
 D крестья́нину  крестья́нам 
 A крестья́нина [= G]  крестья́н [= G] 
 I крестья́нином  крестья́нами 
 L крестья́нине  крестья́нах 

Toelichting: 
§ In het meervoud verdwijnt het element -ин aan het eind van de stam. 
§ De uitgang van de nom.pl. luidt -е. Deze uitgang komt bij zelfstandige naamwoorden 

alleen in dit type voor. 
§ De gen.pl. heeft geen uitgang (zie §2.3.3.5) 

In het meervoud ligt de klemtoon altijd op het achtervoegsel -а́н-/-я́н-, ook al ligt het in het enkelvoud 
ergens anders: 

sg. N христиани́н pl. христиа́не 
 G христиани́на  христиа́н 
 D христиани́ну  христиа́нам 
 A христиани́на [= G]  христиа́н [= G] 
 I христиани́ном  христиа́нами 
 L христиани́не  христиа́нах 

Uitzondering is het woord граждани́н burger, waar in het meervoud het accent op de eerste letter-
greep ligt: 

sg. N граждани́н pl. гра́ждане 
 G граждани́на  гра́ждан 
 D граждани́ну  гра́жданам 
 A граждани́на [= G]  гра́ждан [= G] 
 I граждани́ном  гра́жданами 
 L граждани́не  гра́жданах 
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2.3.3.8 Type болгар́ин 

Net als woorden van het type крестья́нин boer duiden ook veel mannelijke woorden op het 
kortere -ин (dus zonder -ан-/-ян-) leden van volken en maatschappelijke groepen aan, zoals 
болга́рин Bulgaar en грузи́н Georgiër. 

sg. N болга́рин pl. болга́ры 
 G болга́рина  болга́р 
 D болга́рину  болга́рам 
 A болга́рина [= G]  болга́р [= G] 
 I болга́рином  болга́рами 
 L болга́рине  болга́рах 

 
sg. N грузи́н pl. грузи́ны 
 G грузи́на  грузи́н 
 D грузи́ну  грузи́нам 
 A грузи́на [= G]  грузи́н [= G] 
 I грузи́ном  грузи́нами 
 L грузи́не  грузи́нах 

Toelichting: 
§ Bij de meeste woorden verdwijnt in het meervoud het element -ин aan het eind van de 

stam. 
§ De uitgang van de nom.pl. luidt -ы (anders dan bij het type крестья́нин boer dus) 
§ De gen.pl. heeft geen uitgang (zie § 2.3.3.5). 

2.3.3.9 De woorden господин́ en хозяи́н 

Bijzondere vormen treffen we aan bij господин́ heer, meneer, хозя́ин baas, heer des huizes. 

sg. N господи́н pl. господа ́
 G господи́на  госпо́д 
 D господи́ну  господа́м 
 A господи́на [= G]  госпо́д 
 I господи́ном  господа́ми 
 L господи́не  господа́х 

Toelichting: 
§ In het meervoud verdwijnt het achtervoegsel -ин-. 
§ De nom.pl. eindigt op -а. 
§ De gen.pl. heeft geen uitgang. 
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sg. N хозя́ин pl. хозя́ева 
 G хозя́ина  хозя́ев 
 D хозя́ину  хозя́евам 
 A хозя́ина [= G]  хозя́ев 
 I хозя́ином  хозя́евами 
 L хозя́ине  хозя́евах 

Toelichting: 
§ In het meervoud wordt het achtervoegsel -ин- vervangen door het achtervoegsel -ев-. 
§ De nom.pl. eindigt op -а. 
§ De gen.pl. heeft geen uitgang. 

 

De woorden господи́н heer, meneer en хозя́ин baas, heer des huizes zijn wat hun 
vorm betreft zeer onregelmatig. De rijtjes van deze twee woorden kunnen het 
best in hun geheel uit het hoofd worden geleerd. 

2.3.3.10 De woorden ребёнок, человеќ 

De woorden ребёнок kind en челове́к mens hebben geen ‘eigen’ meervoud. Voor het meervoud 
worden de vormen де́ти en лю́ди gebruikt, die worden verbogen volgens de 3e declinatie (zie 
§2.5.1).  

sg. N ребёнок pl. де́ти 
 G ребёнка  дете́й 
 D ребёнку  де́тям 
 A ребёнка [= G]  дете́й [= G] 
 I ребёнком  детьми́ 
 L ребёнке  де́тях 

 
sg. N  челове́к pl.  лю́ди 
 G  челове́ка   люде́й / челове́к 
 D  челове́ку   лю́дям 
 A  челове́ка [= G]   люде́й [= G] 
 I  челове́ком   людьми́ 
 L  челове́ке   лю́дях 

In de gen.pl. moet люде́й worden beschouwd als de normale vorm.  
оде́жда э́тих люде́й            de kleding van deze mensen 
мно́го, ма́ло, немал́о люде́й       veel, weinig, aardig wat mensen 

De gen.pl. челове́к wordt gebruikt na bepaalde hoofdtelwoorden en na не́сколько. De vorm 
челове́к is een voorbeeld van een uitzonderlijke gen.pl. zonder uitgang (zie §2.3.3.5). Zie voor 
het gebruik van челове́к en люде́й bij onbepaalde telwoorden ook §6.9.1. 

пять челове́к                vijf mensen 
не́сколько челове́к             een paar mensen 

Wanneer tussen een hoofdtelwoord en de gen.pl. een bijvoeglijk naamwoord staat, wordt gewoonlijk 
wél людей́ gebruikt: пятьдесят́ молодых́ людей́ vijftig jonge mensen. 
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Het woord тыс́яча duizend geldt in het Russisch als zelfstandig naamwoord (zie §6.4.4). Het is 
daarom тыс́яча людей́ duizend mensen. 

Na het vraagwoord ско́лько hoeveel is zowel люде́й als челове́к mogelijk. 
Ско́лько ну́жно челове́к?        Hoeveel mensen zijn er nodig? 
Ско́лько там бы́ло люде́й?       Hoeveel mensen waren er? 

Het ‘regelmatige’ meervoud van ребёнок kind luidt ребя́та, van het type котёнок jong katje (zie 
§2.3.3.13). Ребят́а betekent echter niet kinderen, maar jongens, kerels.  

 

De meervoudsvormen де́ти en люд́и zijn wat hun vorm en accentuering betreft 
zeer onregelmatig. De rijtjes van deze twee woorden kunnen het best in hun ge-
heel uit het hoofd worden geleerd. 

2.3.3.11 De woorden сосед́ en чёрт 

Bij de woorden сосе́д buurman en чёрт duivel is in het enkelvoud de stammedeklinker hard, in 
het meervoud zacht. Bij чёрт treedt bovendien een verandering in de stamklinker (ё/е) op. Het 
is dus niet сосе́ды, чёрты. 

sg. N сосе́д pl. сосе́ди 
 G сосе́да  сосе́дей 
 D сосе́ду  сосе́дям 
 A сосе́да [= G]  сосе́дей [= G] 
 I сосе́дом  сосе́дями 
 L сосе́де  сосе́дях 

 
sg. N чёрт pl. че́рти 
 G чёрта  черте́й 
 D чёрту  чертя́м 
 A чёрта [= G]  черте́й [= G] 
 I чёртом  чертя́ми 
 L чёрте  чертя́х 

Bij onzijdige woorden van de 1e declinatie komt dit verschijnsel voor bij het woord колен́о knie. Zie 
§2.3.6.6. 

2.3.3.12 Het woord год  

Het woord год jaar heeft twee vormen voor de gen.pl., namelijk лет en годо́в: 

sg. N год pl. год́ы 
 G год́а  лет / годо́в 
 D год́у  года́м 
 A год [= N]  год́ы [= N] 
 I год́ом  года́ми 
 L год́е  года́х 

De vorm лет moet worden beschouwd als de normale vorm: 
пять, во́семьдесят лет                 vijf, tachtig jaar 
мно́го, ско́лько, не́сколько лет          veel, hoeveel, een paar jaar 
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в тече́ние э́тих лет                  in de loop van die jaren 
де́вочка восьми́ лет                 een meisje van acht jaar 
с де́тских лет                      sinds de kinderjaren 
по́сле до́лгих лет                   na lange jaren 

De vorm годо́в wordt gebruikt na rangtelwoorden die een tijdsperiode aanduiden: 
в середи́не восьмидеся́тых годо́в        midden jaren tachtig 
в конце́ девяно́стых годо́в             eind jaren negentig 
архитекту́ра двадца́тых годо́в          de architectuur van de jaren twintig 
ру́сско-япо́нская война́ 1904-1905 годо́в    de Russisch-Japanse oorlog van 1904-1905 

2.3.3.13 Type котёнок 

Woorden die in de nom.sg. eindigen op -ёнок duiden jongen van dieren aan. Vaak is het door 
de vorm van het woord duidelijk om welk dier het gaat. 

котёнок      котя́та         jong katje, kitten      ¬   кот kat, kater       
львёнок      львя́та         leeuwenwelp        ¬   лев leeuw 
волчо́нок     волча́та        wolvenjong, welp      ¬   волк wolf 
медвежо́нок   медвежат́а      berenjong           ¬   медве́дь beer 
ягнёнок      ягня́та        lam              
телёнок      телят́а        (koe)kalf             

 

De schrijfwijzen медвежо́нок, волчо́нок (dus niet: медвежёнок, волчёнок) ko-
men door de spellingregels van het Russisch (zie §1.4.4). Zo ook bijvoorbeeld ля-
гушо́нок (van лягу́шка kikker) en ежо́нок (van ёж egel). 

De verbuiging van het voorbeeldwoord котёнок jong katje luidt als volgt: 
 

 sg. pl. 
N котёнок котя́та 
G котёнка котя́т 
A котёнку котя́там 
A котёнка [= G] котя́т [= G] 
I котёнком котя́тами 
L котёнке котя́тах 

Toelichting: 
§ Enkelvoud: 

§ Het achtervoegsel luidt -ёнок. 
§ De о in -ёнок is een vluchtige klinker, die in de overige naamvallen verdwijnt.  
§ De verbuiging is geheel regelmatig. 
§ De klemtoon ligt altijd op het achtervoegsel -ёнок. 

§ Meervoud: 
§ Het achtervoegsel luidt -я́т-.  
§ De nom.pl. eindigt op -я́та. 
§ De gen.pl. heeft geen uitgang (en daardoor de acc.pl. ook niet, vanwege A = G). 
§ De klemtoon ligt altijd op het achtervoegsel -я́т-. 
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§ Vorm: 
§ Bij woorden als медвежо́нок (van медве́дь beer) en зайчо́нок (van за́яц haas) 

komt ten opzichte van het grondwoord medeklinkerwisseling voor (zie het ka-
der ‘Medeklinkerwisseling’ in §7.5.3). 

Bij deze woorden hoort ook het woord ребёнок baby, kind. De meervoudsvorm ребят́а betekent jon-
gens, kerels. In de betekenis baby, kind luidt het meervoud дет́и (zie §2.3.3.10). 

2.3.4 Onzijdige woorden: uitgangen 

De regelmatige uitgangen van de onzijdige woorden van de 1e declinatie zijn hieronder weer-
gegeven. In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandige naamwoorden met een 
‘harde’ stam (woorden eindigend op een -о) en een ‘zachte’ stam (woorden eindigend op -е of 
-ё).  

 
enkelvoud 

hard    zacht 
meervoud 

hard     zacht 
N -о -е, -ё -а -я 
G -а -я – – 
D -у -ю -ам -ям 
A [= n] [= n] [= n] [= n] 
I -ом -ем, -ём -ами -ями 
L -е -е -ах -ях 

De optisch verschillende uitgangen voor ‘harde’ en ‘zachte’ zelfstandige naamwoorden worden ver-
oorzaakt door de spellingconventies en klankregels van het Russisch. In fonemen weergegeven zien 
de uitgangen er voor ‘harde’ én ‘zachte’ woorden als volgt uit:  

       uitgangen 
enkelvoud meervoud 

N /-o/ /-a/ 
G /-a/ – 
D /-u/ /-am/ 
A [= N] [= N] 
I /-om/ /-ami/ 
L /-e/ /-ax/ 

Hoe de verbuiging van onzijdige woorden van de 1e declinatie er in de praktijk uitziet, tonen de 
onderstaande voorbeeldwoorden сло́во vraag (‘hard’) en копьё speer (‘zacht’), waarin – afge-
zien van de vluchtige klinker in de gen.pl. ко́пий – geen onregelmatigheden optreden. De uit-
gangen zijn vetgedrukt: 

  сло́во (hard) 
 enkelvoud meervoud 
N сло́во слова́ 
G сло́ва слов 
D сло́ву слова́м 
A сло́во [= N] слова́ [= N] 
I сло́вом слова́ми 
L сло́ве слова́х 
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  копьё (zacht) 
 sg. pl. 
N копьё ко́пья 
G копья ко́пий 
D копью ко́пьям 
A копьё [= N] ко́пья [= N] 
I копьём ко́пьями 
L копье ́ ко́пьях 

Toelichting: 
§ A = N. De accusatief is bij onzijdige woorden altijd gelijk aan de nominatief. Dit principe 

geldt in het enkelvoud én in het meervoud. Het verschil ‘levend ~ levenloos’ speelt hier 
dus geen rol.  

§ Gen.pl. – De gen.pl. van onzijdige woorden heeft in principe geen uitgang. Dat betekent 
dat deze naamval samenvalt met de stam van het woord. 

stam       gen.pl. 
сло́во woord           слов-       слов 
вино́ wijn             вин-        вин 
лицо́ gezicht           лиц-       лиц 
о́тчество vadersnaam      о́тчеств-     о́тчеств 

Dit geldt ook voor de vele woorden op -ие, zoals значе́ние betekenis en заня́тие college. 
Van deze woorden eindigt de stam op een /j/. Doordat er bij een vorm zonder uitgang 
geen klinker op volgt die de /j/ kan uitdrukken, moet de letter й gebruikt worden. 

stam       gen.pl. 
значе́ние betekenis       значе́ни[j]-   значе́ний 
заня́тие college          заня́ти[j]-     заня́тий 

Wanneer de stam eindigt op twee of meer medeklinkers, wordt vaak een vluchtige klin-
ker ingevoegd. 

In een beperkt aantal gevallen eindigt de gen.pl. op -ов/-ев (zie §2.3.6.3).   

Vluchtige klinker in de 1e declinatie onzijdig: handvatten 
Of in de gen.pl. bij onzijdige woorden een vluchtige klinker wordt ingevoegd – en zo ja: 
welke – is niet altijd voorspelbaar. De volgende regels moeten dan ook worden gezien als 
vuistregels. 

§ Stam op een medeklinkergroep van к gevolgd door л, м, н, of р: altijd een -о- 

                    stam        gen.pl. 
окно́ raam          окн-         о́кон 

 стекло́ ruit, glas       стекл-        стёкол 

§ Stam op een medeklinkergroep van een andere medeklinker dan к gevolgd door л, 
м, н, of р: meestal een -е- 

                    stam        gen.pl. 
 письмо́ brief         письм-        пи́сем 
 кре́сло fauteuil        кресл-        кре́сел 

 maar  
у́тро ochtend        утр-         утр 



 

65 
 

§ Stam op een medeklinker gevolgd door [j]: meestal een -и- 

                    stam        gen.pl. 
копьё speer          коп[j]-       ко́пий 
воскресе́нье zondag    воскресе́н[j]-    воскресе́ний 

Uitzonderlijk is de vluchtige klinker in de gen.pl. van яйцо́ ei: яиц́.  

Het verschil tussen значен́ий, коп́ий en коп́ий 
Hoewel de gen.pl. van значе́ние betekenis, копьё speer en ко́пия kopie sterk op elkaar 
lijkt, zijn de vormen onderliggend fundamenteel verschillend. 

          stam      gen.pl. (structuur)         gen.pl. (spelling) 
 значе́ние   значе́ни/j/-  значе́ни/j/              значе́ний 
 копьё      коп/j/-     ко́п + vluchtige klinker и + /j/  ко́пий 
 ко́пия      копи/j/     ко́пи/j/                ко́пий 

Zie voor de moeilijkheden die de /j/ veroorzaakt ook §1.3.3, §2.3.3.6 (type брат broer) en 
§2.4.1 (vrouwelijke woorden). 

§ Loc.sg. Als de nom.sg. van een woord eindigt op -ие, wordt de uitgang van de loc.sg. 
geschreven als -и (samen: -ии). 

зда́ние gebouw 
Он рабо́тает в но́вом зда́нии.        Hij werkt in het nieuwe gebouw. 

значе́ние betekenis 
Она говори́ла о значе́нии э́того сло́ва.   Ze sprak over de betekenis van dat woord. 

 

In tegenstelling tot de mannelijke woorden op -ий, waarvoor in de loc.sg. de-
zelfde regel geldt (zoals кафете́рий cafetaria, zie §2.3.1), zijn onzijdige woorden 
op -ие zeer frequent. Vaak gaat het om abstracte woorden afgeleid van werk-
woorden. 

Dat deze woorden in de loc.sg. uitgaan op -ии is vooral een spellingkwestie: vanwege de klinker-
reductie van het Russisch is het verschil tussen -ие en -ии in onbeklemtoonde positie niet te 
horen. 

 

Let erop dat er ook onzijdige woorden zijn die eindigen op -о en -е die onverbuig-
baar zijn. Het gaat dan om leenwoorden. Voorbeelden zijn кино́ bioscoop, 
пальто́ mantel, купе́ coupé. Zie §2.6. 
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2.3.5 Onzijdige woorden: accent  

Voor het klemtoonverloop van onzijdige woorden van de 1e declinatie bestaan vier patronen: 

  {a} 
vast 
stamaccent 

 боло́то 
 moeras 

{b} 
vast 
eindaccent  

вещество́ 
materie 

{c} 
stam (sg.)  
> uitgang (pl.) 

 сло́во 
 woord 

{d} 
uitgang (sg.)  
> stam (pl.) 

  окно́ 
  raam 

sg. N l o ¡ n l o   ¡ n 
 G l o ¡ n l o   ¡ n 
 D l o ¡ n l o   ¡ n 
 A l o ¡ n l o   ¡ n 
 I l o ¡ n l o   ¡ n 
 L l o ¡ n l o   ¡ n 
pl. N l o ¡ n ¡ n   l o 
 G l o ¡ n ¡ n   l o 
 D l o ¡ n ¡ n   l o 
 A l o ¡ n ¡ n   l o 
 I l o ¡ n ¡ n   l o 
 L l o ¡ n ¡ n   l o 

         l  beklemtoonde stam    n  beklemtoonde uitgang   
         ¡  onbeklemtoonde stam   o  onbeklemtoonde uitgang 

Toelichting: 
§ De aanduidingen van de accenttypes met de letters {a}, {b}, {c} en {d} zijn gebaseerd op 

een in de taalkunde gebruikelijke indeling. Bij mannelijke woorden van de 1e declinatie 
en in de 2e declinatie komen ook de accenttypes {e} en {f} voor (zie §2.3.2 en §2.4.2).  

§ Bij onzijdige woorden van de 1e declinatie van twee lettergrepen is een verspringing van 
het accent de norm.  
Oftewel: Ligt bij een ‘kort’ onzijdig woord in het enkelvoud de klemtoon op de stam, dan 
ligt die in het meervoud bijna altijd op de uitgang. En andersom: heeft een ‘kort’ onzijdig 
woord in het enkelvoud eindaccent, dan heeft het meervoud bijna altijd stamaccent. 

§ Bij onzijdige woorden van de 1e declinatie van drie of meer lettergrepen is een vast ac-
cent de norm. Het eindaccent (type {b}) komt daarbij erg weinig voor. 

2.3.6 Onzijdige woorden: bijzonderheden 

2.3.6.1 De woorden мор́е en пол́е 

De zachte onzijdige woorden мо́ре zee en по́ле akker, veld hebben in de gen.pl. niet de regel-
matige vormen морь, поль, maar hebben uitzonderlijk een uitgang (namelijk -ей). 

sg. N мо́ре pl. моря́ 
 G мо́ря  море́й 
 D мо́ре  моря́м 
 A мо́ре [= N]  моря́ [= N] 
 I мо́рем  моря́ми 
 L мо́ре  моря́х 
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sg. N по́ле pl. поля ́
 G по́ля  поле́й 
 D по́лю  поля́м 
 A по́ле [= N]  поля́ [= N] 
 I по́лем  поля́ми 
 L по́ле  поля́х 

2.3.6.2 De woorden неб́о en чуд́о 

Twee woorden hebben in het meervoud een andere stam dan in het enkelvoud. Het betreft не́бо 
hemel en чу́до wonder. De stam luidt in het meervoud niet неб- en чуд-, maar небес- en чудес-. 
Voor de rest zijn de verbogen vormen regelmatig. 

sg. N не́бо  pl. небеса́  
 G не́ба   небе́с  
 D не́бу   небеса́м  
 A не́бо [= N]  небеса́ [= N] 
 I не́бом   небеса́ми  
 L не́бе   небеса́х  

 
sg. N чу́до  pl. чудеса́  
 G чу́да   чуде́с  
 D чу́ду   чудеса́м  
 A чу́до [= N]  чудеса́ [= N] 
 I чу́дом   чудеса́ми  
 L чу́де   чудеса́х  

Naast неб́о hemel bestaat ook de anatomische term нёбо verhemelte. Het meervoud van dit woord is 
volkomen regelmatig: nom.pl. нёба, gen.pl. нёб, etc. 

2.3.6.3 Type яб́локо 

Woorden met een stam die eindigt op -к- hebben in de nom.pl. als uitgang -и. De overige vor-
men zijn regelmatig, hoewel in de gen.pl. de uitgang -ов/-ев kan optreden. Het belangrijkste 
woord is я́блоко appel. 

sg. N я́блоко  pl. я́блоки 
 G я́блока  я́блок 
 D я́блоку  я́блокам 
 A я́блоко [= N]  я́блоки [= N] 
 I я́блоком  я́блоками 
 L я́блоке  я́блоках 
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Type яб́локо: handvatten 
Zoals я́блоко gaat ook веќо ooglid.  

Verder gaat het in deze groep vooral om verkleinwoorden op -ко: 

пальти́шко     regenjasje      ¬   пальто́ regenjas 
со́лнышко      zonnetje      ¬   со́лнце zon 
у́шко         oortje        ¬   у́хо oor 
месте́чко      plaatsje       ¬   ме́сто plaats 
ведёрко       emmertje      ¬   ведро́ emmer 

Uitzonderingen met een ‘reguliere’ nom.pl. op -а: 

           nom.pl. 
о́блако       облака ́      wolk 
во́йско       войска ́       leger, troepen 

Verkleinwoorden op -ико en op beklemtoond -ко,́ en ook об́лако wolk, hebben een 
gen.pl. op -ов: 

           nom.pl.      gen.pl. 
ли́чико       ли́чики       ли́чиков     (lief) gezichtje 
озерко́       озерки́       озерко́в     meertje 
очко́        очки́        очко́в       punten (bij spel e.d.); bril 
о́блако       облака ́      облако́в     wolk 

Een gen.pl. op -ев hebben sommige verkleinwoorden op -це en ook nog een paar 
woorden op -ье:  

           nom.pl.      gen.pl. 
боло́тце      боло́тца      боло́тцев    moerasje  
плат́ье       плат́ья       плат́ьев     kleding, jurk 

2.3.6.4 Type дер́ево: meervoud met /j/ – дерев́ья 

Een handvol onzijdige woorden – zoals де́рево boom – gedragen zich in het meervoud zoals de 
mannelijke woorden van het type брат (zie §2.3.3.6): de stam wordt in het meervoud uitgebreid 
met een /j/.  

sg. N де́рево pl. дере́вья 
 G де́ревa  дере́вьев 
 D де́реву  дере́вьям 
 A де́рево [= N]  дере́вья [= N] 
 I де́ревом  дере́вья 
 L де́реве  дере́вьях 

Toelichting: 
§ De stam van де́рево boom luidt in het enkelvoud дерев-, in het meervoud дерев[j]-. 
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Type дер́ево: handvatten 

Er is niet meer dan een handvol woorden van het type дер́ево. Veruit de belangrijkste 
zijn: 

крыло́ vleugel      nom.pl. кры́лья 
перо́ veer, vulpen    nom.pl. пе́рья 

De klemtoon ligt bij alle woorden van het type де́рево in het meervoud op de laatste 
lettergreep van de stam. In het meervoud krijgt de gen.pl. daardoor altijd de uit-
gang -ьев (zie §2.3.3.6) 

2.3.6.5 De woorden ух́о en оќо 

In de woorden у́хо oor en het archaïsche/poëtische woord о́ко oog4 hebben een afwijkend meer-
voud: 

sg. N у́хо pl. у́ши  
 G у́ха  уше́й 
 D у́ху  уша́м 
 A у́хо [= N]  у́ши [= N] 
 I у́хом  уша́ми 
 L у́хе  уша́х 

 
sg. N о́ко pl. о́чи  
 G о́ка  оче́й  
 D о́ку  оча́м  
 A о́ко [= N]  о́чи [= N] 
 I о́ком  оча́ми  
 L о́ке  оча́х  

Toelichting: 
§ In het meervoud vindt in de stam medeklinkerwisseling plaats (zie het kader ‘Mede-

klinkerwisseling’ in §7.5.3) 
§ In de nom.pl. hebben deze woorden de uitgang -и. 
§ In de gen.pl. hebben deze woorden de uitgang -ей. 

 
4 Het woord voor oog is normaal gesproken глаз (een woord van het type ве́чер). Het meervoud van het woord оќо komt voor in het bekende 
lied ‘Очи чёрные’. 
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2.3.6.6 Het woord колен́о 

Bij het woord коле́но knie is in het enkelvoud de stammedeklinker hard (колен-), in het meer-
voud zacht (колен’-). Bij mannnelijke woorden van de 1e declinatie komt dit verschijnsel voor 
bij de woorden сосе́д buurman en чёрт duivel (zie §2.3.3.11).  

Net als bij у́хо oor en о́ко oog hebben de nom.pl. en de gen.pl. van коле́но afwijkende uitgangen: 

sg. N коле́но pl. коле́ни  
 G коле́на  коле́ней / коле́н 
 D коле́ну  коле́ням 
 A коле́но [= N]  коле́ни [= N] 
 I коле́ном  коле́нями 
 L коле́не  коле́нях 

Toelichting: 
§ Gen.pl.  

§ коле́ней – Deze vorm met een zachte stam heeft de uitgang -ей. 
§ коле́н – Deze vorm wordt gebruikt na voorzetsels (до коле́н tot de knieën, 

встать с коле́н opstaan (uit knielende houding), en de vergrotende trap вы́ше 
коле́н tot boven de knieën. 

Het woord колен́о heeft ook enkele andere, technische betekenissen, met afwijkende meervoudsvor-
men: 

§ колен́о bocht (in een rivier) – nom.pl. колен́а, gen.pl. колен́, etc. (geheel regelmatig) 
§ колен́o verbindingsstuk, knie (technisch), elleboog (van pijp) – nom.pl. колен́ья, gen.pl. 

колен́ьев (type дер́ево boom; zie §2.3.6.4)  

2.3.6.7 Het woord плечо ́ 

Het woord плечо́ schouder heeft in de nom.pl. de uitzonderlijke uitgang -и (dus niet: плеча). 
Voor de rest zijn de vormen geheel regelmatig. 

sg. N плечо ́ pl. пле́чи 
 G плеча́  плеч 
 D плечу́  плеча́м 
 A плечо ́  пле́чи 
 I плечо́м  плеча́ми 
 L плече́  плеча́х 

2.4 De 2e declinatie 

2.4.1 Uitgangen 

De regelmatige uitgangen van de woorden van de 2e declinatie (vrouwelijk én mannelijk) zijn 
hieronder weergegeven. In de tabel wordt een onderscheid gemaakt tussen zelfstandige naam-
woorden met een ‘harde’ stam (woorden eindigend op -а) en een ‘zachte’ stam (woordend ein-
digend op -я).  



 

71 
 

 
enkelvoud 

hard    zacht 
meervoud 

hard     zacht 
N -а -я -ы -и 
G -ы -и – – 
D -е -е -ам -ям 
A -у -ю [= N/G] [= N/G] 
I -ой -ей -ами -ями 
L -е -е -ах -ях 

Deze optisch verschillende uitgangen voor ‘harde’ en ‘zachte’ zelfstandige naamwoorden worden ver-
oorzaakt door de spellingconventies en klankregels van het Russisch. In fonemen weergegeven zien 
de uitgangen er voor ‘harde’ én ‘zachte’ woorden als volgt uit:  

       uitgangen 
enkelvoud meervoud 

N /-a/ /-i/ 
G /-i/ – 
D /-e/ /-am/ 
A /-u/ [= N/G] 
I /-oj/ /-ami/ 
L /-e/ /-ax/ 

Hoe de verbuiging van woorden van de 2e declinatie er in de praktijk uitziet, tonen de onder-
staande voorbeeldwoorden шко́ла school (‘hard’) en неде́ля week (‘zacht’), waarin geen onre-
gelmatigheden optreden. De uitgangen zijn vetgedrukt: 

  шко́ла (hard) 
 enkelvoud meervoud 
N шко́ла шко́лы 
G шко́лы шко́л 
D шко́ле шко́лам 
A шко́лу шко́лы [= N] 
I шко́лой шко́лами 
L шко́ле шко́лах 

 
  неде́ля (zacht) 
 enkelvoud meervoud 
N неде́ля неде́ли 
G неде́ли неде́ль 
D неде́ле неде́лям 
A неде́лю  неде́ли [= N] 
I неде́лей неде́лями 
L неде́ле неде́лях 

Toelichting: 
§ A = N/G – Woorden van de 2e declinatie hebben in het meervoud twee vormen voor de 

acc. Verwijst het woord naar een levend wezen (mens of dier), dan is de acc. identiek 
aan de gen. In alle andere gevallen is de acc. identiek aan de nom. Anders dan bij man-
nelijke woorden van de 1e declinatie geldt dit principe niet in het enkelvoud. 

Я по́нял зада́чу.         Ik begreep de оpgave.       (A) 

Я по́нял учи́тельницу.    Ik begreep de lerares.        (A) 
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Я по́нял мужчи́ну.       Ik begreep de man.         (A) 

Я по́нял зада́чи.        Ik begreep de opgaven.      (niet-levend, A=N) 

Я по́нял учи́тельниц.     Ik begreep de leraressen.     (levend, A=G) 

Я по́нял мужчи́н.        Ik begreep de mannen.       (levend, A=G) 

§ Instr.sg. – Naast de uitgang -ой/-ей komt (verouderd of poëtisch) ook -ою/-ею voor:  
           instr.sg. 
сестра ́       сестро́ю      zus 
кни́га        кни́гою      boek 

§ Dat.sg. en loc.sg. –Als de nom.sg. van een woord eindigt op -ия, wordt de uitgang van 
de dat.sg. en loc.sg. geschreven als -и (samen: -ии). 

Голла́ндия Nederland 

Он у́чится в Голла́ндии.              Hij studeert in Nederland. 

геогра́фия geografie, aardrijkskunde 

Что ты знае́шь о геогра́фии Росси́и.      Wat weet jij van de geografie van Rusland? 

 

Dit verschijnsel komt ook voor bij de loc.sg. van mannelijke en onzijdige woorden 
van de 1e declinatie, zoals кафете́рий cafetaria en значе́ние betekenis. (Zie 
§2.3.1 en §2.3.3.) 

Dat deze woorden in de loc.sg. uitgaan op -ии is vooral een spellingkwestie: vanwege de klin-
kerreductie van het Russisch is het verschil tussen -ие en -ии in onbeklemtoonde positie niet 
te horen. 

§ Gen.pl. – De gen.pl. van woorden van de 2e declinatie woorden heeft in principe geen 
uitgang. Dat betekent dat deze naamval samenvalt met de stam van het woord. 

stam       gen.pl.  
кни́га       книг-       книг     boek 
мам́а       мам        мам      mama 
ба́ня       бан’-       бань     sauna 
неде́ля      недел’-      неде́ль    week 

Dit geldt ook voor woorden op -ия, zoals фами́лия achternaam en ле́кция college. Van 
deze woorden eindigt de stam op een /j/. Doordat er bij een vorm zonder uitgang geen 
klinker op volgt die de /j/ kan uitdrukken, moet de letter й gebruikt worden. 

stam       gen.pl. 
фами́лия   фами́ли[j]-   фами́лий  achternaam 
ле́кция     ле́кци[j]-     ле́кций    college 

 

Deze schrijfwijze van de gen.pl. bij woorden van de 2e declinatie is vergelijkbaar 
met die van de gen.pl. van onzijdige woorden van de 1e declinatie die eindigen 
op -ие, zoals значе́ние betekenis en занят́ие college. Zie §2.3.3. 

Een klein aantal woorden heeft in de gen.pl. wel een uitgang: -ей. Het gaat om woorden die 
voldoen aan twee criteria:  

§ de nom.sg. eindigt op medeklinker + -я of op -жа, -ча, -ша, -ща 
§ én de klemtoon ligt in het meervoud (in ieder geval vanaf de gen.pl.) op de uitgang 
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            stam      gen.pl. 
до́ля         дол’-      доле́й     deel 
западня́       западн’-    западне́й   val, valstrik 
ноздря́       ноздр’-     ноздре́й    neusgat 

левша́        лeвш-      левшей́    linkshandige 

Het gaat bij deze groep in de praktijk om niet meer dan een handvol woorden, vooral doordat 
de meeste woorden die aan het eerste criterium voldoen in het meervoud de klemtoon op de 
stam hebben, en daardoor niet aan het tweede criterium voldoen. 

Bovendien zijn er uitzonderingen. Er zijn woorden die wél aan beide criteria voldoen, maar toch 
geen gen.pl.-uitgang -ей hebben: 

            stam      gen.pl      dus niet: 
госпожа́      госпож-    госпо́ж     госпоже́й    mevrouw 
дере́вня      деревн’-    дереве́нь   деревне́й    dorp 

En er zijn woorden die in het meervoud stamklemtoon hebben, maar tóch een uitgang -ей krij-
gen:  

            stam      gen.pl.     dus niet: 
дя́дя        дяд’-      дя́дей     дядь       oom 
юн́оша        юн́ош-     юн́ошей    юнош       jongeman, jongeling 

Als de stam eindigt op een medeklinkergroep, wordt vaak een vluchtige klinker ingevoegd 
(zie kader). 

Voorbeelden: 

 
 

stam op 
-к, -г of -x 

stam op 
-ц 

stam op 
-/j/ 

stam op 
-ш, -ж, -ч of -щ 

stam op 
zachte medeklinker 

 
 

руч́ка 
pen 

ул́ица 
straat 

фами́лия 
achternaam 

душа ́
ziel 

встре́ча 
ontmoeting 

земля ́
aarde 

неде́ля 
week 

sg. N ру́чка у́лица фами́лия душа́ встреч́а земля ́ недел́я 
 G ру́чки у́лицы фами́лии души́ встреч́и земли́ недел́и 
 D ру́чке у́лице фами́лии душе ́ встреч́е земле ́ недел́е 
 A ру́чку у́лицу фами́лию ду́шу встреч́у зем́лю недел́ю 
 I ру́чкой у́лицей фами́лией душо́й встреч́ей землёй недел́ей 
 L ру́чке у́лице фами́лии душе ́ встреч́е земле ́ недел́е 

pl. N ру́чки у́лицы фами́лии ду́ши встреч́и зем́ли недел́и 
 G ру́чек у́лиц фами́лий душ встреч земел́ь недел́ь 
 D ру́чкам у́лицам фами́лиям ду́шам встреч́ам зем́лям недел́ям 
 A ру́чки у́лицы фами́лии ду́ши встреч́и зем́ли недел́и 
 I ру́чками у́лицами фами́лиями ду́шами встреч́ами зем́лями недел́ями 
 L ру́чках у́лицах фами́лиях ду́шах встреч́ах зем́лях недел́ях 

 

Vluchtige klinker in de 2e declinatie: handvatten 
Of in de gen.pl. bij woorden van de 2e declinatie een vluchtige klinker wordt ingevoegd – 
en zo ja: welke – is niet altijd voorspelbaar. Er zijn bovendien veel uitzonderingen en on-
regelmatigheden. De volgende regels moeten dan ook worden gezien als vuistregels. 

§ Stam op een medeklinker gevolgd door к: altijd, en wel een -о- 

                stam        gen.pl. 
голла́ндка Nederlandse голла́ндк-     голла́ндок 

 доска́ bord         доск-         досо́к 
 оши́бка fout         оши́бк-       оши́бок 
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 maar door klankregel 2 (§1.4.2) 
 ру́чка pen          ру́чк-         gen.pl. ру́чек 

§ Stam op medeklinker + [j] (geschreven: medeklinker + ь): altijd, -е́- of -и- 

                stam        gen.pl. 
beklemtoond: -е-́ 
семья́ gezin         сем[j]-        семей́ 
статья́ artikel        стат[j] -      статей́ 

onbeklemtoond: -и- 
го́стья gaste        го́ст[j]-       го́стий 
лгу́нья leugenares     лгу́н[j]-       лгу́ний 

§ Stam op een medeklinker gevolgd door л, м, н, р: meestal, een -e- of -ё- 

                stam        gen.pl. 
весна́ lente         весн-         вëсен  
ка́пля druppel        капл’-       ка́пель 
земля́ aarde         земл’-        земел́ь  

сестра́ zus          сестр-        сестёр 

 maar 
 волна́ golf           волн-        волн 

Het verschil tussen статей́ en ноздрей́ 
Hoewel de gen.pl. van статья́ artikel en ноздря́ neusgat sterk op elkaar lijkt, zijn de vor-
men onderliggend fundamenteel verschillend. 

            stam     gen.pl. (structuur)          gen.pl. (spelling) 
    стате́й    стат[j]-    стат + vluchtige klinker е + [j]   статей́ 
    ноздре́й   ноздр’-    ноздр + uitgang ей         ноздре́й 

Zie voor de moeilijkheden die de /j/ veroorzaakt ook §1.3.3, §2.3.3.6 (type брат broer) en 
§2.3.3 (onzijdige woorden). 
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2.4.2 Accent 

Vergeleken met de 1e declinatie is het klemtoonverloop van woorden in de 2e declinatie vrij 
gecompliceerd. Er komen vier hoofdpatronen voor: {a} tot en met {f}, zonder {c} en {e}. Boven-
dien hebben twee van deze patronen een subpatroon én zijn er relatief veel woorden die volgens 
twee types kunnen gaan. 

  {a} 
vast 
stamaccent 

 газет́а 
 krant 

{b} 
vast 
eindaccent  

 черта́ 
 lijn 

{d} 
uitgang (sg.) 
> stam (pl.) 

  звезда́ 
  ster 

{f} 
eindaccent (be-
halve nom.pl.) 

  губа́ 
  lip 

sg. N l o ¡ n  ¡ n ¡ n 
 G l o ¡ n  ¡ n ¡ n 
 D l o ¡ n  ¡ n ¡ n 
 A l o ¡ n  ¡ n ¡ n 
 I l o ¡ n  ¡ n ¡ n 
 L l o ¡ n  ¡ n ¡ n 
pl. N l o ¡ n  l o   l o 
 G l o ¡ n  l o  ¡ n 
 D l o ¡ n  l o  ¡ n 
 A l o ¡ n  l o  ¡ n 
 I l o ¡ n  l o  ¡ n 
 L l o ¡ n  l o  ¡ n 

   l  beklemtoonde stam     n  beklemtoonde uitgang   
   ¡  onbeklemtoonde stam    o  onbeklemtoonde uitgang 

Toelichting: 
§ De aanduidingen van de accenttypes met de letters {a}, {b}, {d} en {f} zijn gebaseerd op 

een in de taalkunde gebruikelijke indeling. De hier ontbrekende accenttypes {c} en {e} 
komen voor in de 1e declinatie (zie §2.3.2). 

§ De meeste vrouwelijke woorden hebben een vast stamaccent (accenttype {a}). Uit het 
schema blijkt bovendien het volgende: heeft een woord in de nom.sg. stamaccent, dan 
weet je dat het daar in het hele rijtje blijft liggen. 

§ Woorden met een vast eindaccent (accenttype {b}) komen relatief weinig voor. 

 

Hieruit volgt dat bij woorden met een eindaccent in de nom.sg. de kans heel 
groot is dat ergens in het rijtje accentterugtrekking plaatsvindt.  

Accenterugtrekking vindt dan in ieder geval plaats in de nom.pl. In de overige 
naamvallen in het meervoud kan het stamaccent worden voortgezet (accenttype 
{d}) of kan het accent weer terugspringen naar de uitgang (accenttype {f}). 
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§ Er is een klein aantal zeer frequente woorden van de 2e declinatie, behorend tot accent-
types {d} en {f}, die aanvullend een extra terugtrekking hebben in de acc.sg. Deze ac-
centtypes kunnen {d’} en {f’} worden genoemd. 

  {d’} 
uitgang (sg.)  
> stam (pl.) 

+  stamaccent 
   in acc.sg. 

  цена́ 
  prijs 

{f’} 
eindaccent (be-
halve nom.pl.) 

+  stamaccent 
  in acc.sg. 

  рука́ 
  arm, hand 

sg. N  ¡ n  ¡ n 
 G  ¡ n  ¡ n 
 D  ¡ n  ¡ n 
 A  l o  l o 
 I  ¡ n  ¡ n 
 L  ¡ n  ¡ n 
pl. N  l o  l o 
 G  l o  ¡ n 
 D  l o  ¡ n 
 A  l o  ¡ n 
 I  l o  ¡ n 
 L  l o  ¡ n 

2.4.3 Bijzonderheden: type пес́ня 

Bij woorden die in de nom.sg. eindigen op medeklinker + -ня, zoals пе́сня lied, wordt in de 
gen.pl. altijd een vluchtige klinker -е- ingevoegd. Opmerkelijk is dat de stammedeklinker daar-
bij hard wordt.  
De stam van пе́сня luidt песн’-. De uitgangsloze gen.pl. had – met invoeging van een vluchtige 
klinker – пе́сень moeten luiden, maar is in plaats daarvan пе́сен. 

sg. N пе́сня pl. пе́сни 
 G пе́сни  пе́сен 
 D пе́сне  пе́сням 
 A пе́сню  пе́сни [= N] 
 I пе́сней  пе́снями 
 L пе́сне  пе́снях 

Welke woorden tot het type пе́сня behoren is voorspelbaar. Andere belangrijke woorden die 
behoren tot dit type: 

                gen.pl 
ви́шня kers         ви́шен  
ба́шня toren         ба́шен 
со́тня honderdtal      со́тен 
спа́льня slaapkamer    спа́лен 
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Er zijn twee belangrijke uitzonderingen op dit type: дере́вня dorp en ку́хня keu-
ken. Bij дере́вня blijft de -н’- van de stam zacht. Bij ку́хня wordt bovendien uit-
zonderlijk een -о- ingevoegd als vluchtige klinker. 

               stam        gen.pl.        
дере́вня dorp       деревн’-      дереве́нь   (dus niet: дереве́н) 
ку́хня keuken       ку́хн’-        ку́хонь     (dus niet: ку́хон, ку́хен) 

Een woord als ба́ня sauna behoort niet tot het type пе́сня, omdat er voor -ня een 
klinker staat. De gen.pl. van ба́ня luidt geheel regelmatig бань. 

2.5 De 3e declinatie 

2.5.1 Vrouwelijke woorden: uitgangen 

De regelmatige uitgangen van de vrouwelijke woorden van de 3e declinatie zijn hieronder weer-
gegeven. 

 uitgangen 
enkelvoud meervoud 

N – -и 
G -и -ей 
D -и -ям 
A – [= N/G] 

I -ью -ями 
L -и -ях 

In fonemen weergegeven zien de uitgangen er als volgt uit:  

 uitgangen 
enkelvoud meervoud 

N – /-i/ 
G /-i/ /-ej/ 
D /-i/ /-am/ 
A – [= N/G] 
I /-ju/ /-ami/ 
L /-i/ /-ax/ 

Hoe de verbuiging van woorden van de 3e declinatie er in de praktijk uitziet, toont het onder-
staande voorbeeldwoord тетра́дь schrift. De uitgangen zijn vetgedrukt: 

sg. N тетра́дь pl. тетра́ди 
 G тетра́ди  тетра́дей 
 D тетра́ди  тетра́дям 
 A тетра́дь  тетра́ди [= N] 
 I тетра́дью  тетра́дями 
 L тетра́ди  тетра́дях 

Toelichting: 
§ A = N/G – Bij woorden van de 3e declinatie speelt het verschil tussen levend en niet-

levend alleen een rol in het meervoud, dus net zoals bij de 2e declinatie (zie §2.4.1). Bij 
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een levend wezen (mens of dier) is de acc. identiek aan de gen. In alle andere gevallen 
is de acc. identiek aan de nom.  

Я ви́дел тетра́дь.         Ik zag het schrift.       (A) 
Я ви́дел мышь.          Ik zag de muis.        (A) 

Я ви́дел тетра́ди.         Ik zag de schriften.      (niet-levend, A=N) 
Я ви́дел мыше́й.         Ik zag de muizen.       (levend, A=G) 

§ Een handvol woorden – zoals любо́вь liefde – heeft in de nom.sg. een vluchtige klinker, 
die in de verbogen naamvallen verdwijnt en slechts in de acc.sg. en instr.sg. terugkeert. 

sg. N любо́вь pl. любви ́
 G любви ́  любвей́ 
 D любви ́  любвя́м 
 A любо́вь  любви́ [= N] 
 I любо́вью  любвя́ми 
 L любви ́  любвя́х 

De belangrijkste woorden met een dergelijke vluchtige klinker: 
любо́вь    liefde 
ложь      leugen 
рожь      rogge 

§ Instr.pl. – Een zeer klein aantal woorden heeft in de instr.pl. behalve de uitgang -ями 
ook de uitgang -ьми́.  

instr.pl. 
ло́шадь paard           лошадя́ми  /  лошадьми ́ 
дверь deur            дверя́ми   /  дверьми́  
кость bot             костя́ми   /  костьми́  
плеть zweep           плетя́ми   /  плетьми́  

Deze afwijkende instr.pl. vinden we ook bij дочь. Bij dit woord is echter meer aan de hand. Zie 
§2.5.3.2.  
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2.5.2 Vrouwelijke woorden: accent 

Vergeleken met de grote variatie in de 2e declinatie is het klemtoonverloop van woorden in de 
3e declinatie zeer overzichtelijk:  

  {a} 
vast 
stamaccent 

 тетра́дь 
 schrift 

{е} 
stam > uitgang  
(vanaf gen.pl.) 

 пло́щадь 
 plein 

{f} 
eindaccent (be-
halve nom.pl.) 

 грудь 
 borst 

sg. N l o l o ¡ n 
 G l o l o ¡ n 
 D l o l o ¡ n 
 A l o l o ¡ n 
 I l o l o ¡ n 
 L l o l o ¡ n 
pl. N l o l o l o 
 G l o ¡ n ¡ n 
 D l o ¡ n ¡ n 
 A l o ¡ n ¡ n 
 I l o ¡ n ¡ n 
 L l o ¡ n ¡ n 

         l  beklemtoonde stam 
         ¡  onbeklemtoonde stam  

         n  beklemtoonde uitgang  
         o  onbeklemtoonde uitgang 

Toelichting: 
§ De aanduidingen van de accenttypes met de letters {a}, {e} en {f} zijn gebaseerd op een in 

de taalkunde gebruikelijke indeling. De hier ontbrekende accenttypes {b}, {c} en {d} ko-
men voor in de andere declinaties (zie §2.3.2, §2.3.5, §2.4.2). 

§ Bij de vrouwelijke woorden van de 3e declinatie komen hoofdzakelijk twee accentpatro-
nen voor: {a} en {e}. Veruit de meeste woorden hebben een vast stamaccent (accenttype 
{a}). 

§ Ongeveer 80 woorden hebben stamaccent met verspringing naar eindaccent vanaf de 
genitief meervoud (accenttype {e}).  

§ Het accenttype {f} – eindaccent behalve in de nom.pl. – is nogal prominent in een hand-
vol geografische aanduidingen, waaronder de namen van de grote steden Тверь en 
Пермь, de historische aanduiding Русь Roes en de riviernaam Обь. Het meervoud van 
deze woorden is voornamelijk hypothetisch. 
Van ‘gewone’ zelfstandige naamwoorden is dit accenttype alleen in грудь borst gebrui-
kelijk. In het woord степь steppe is dit accenttype mogelijk, maar accenttype {e} is ge-
bruikelijker. 

§ Het woord любо́вь liefde, met een vluchtige klinker, heeft altijd eindaccent (gen.sg. 
любви́, nom.pl. любви́). De instr.sg. luidt любо́вью: de klemtoon ligt op de vluchtige 
klinker. 
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2.5.3 Vrouwelijke woorden: bijzonderheden 

2.5.3.1 Loc.sg. op -и ́

Een klein aantal vrouwelijke woorden van de 3e declinatie hebben behalve de reguliere loc.sg. 
op -е ook een uitgang -и́. Deze uitgang: 

§ komt uitsluitend voor na de voorzetsels в en на als die een locatie aanduiden; 
§ is altijd beklemtoond. 

Het verschil met de reguliere loc.sg. van de 3e declinatie is uitsluitend de klemtoon. 

Voorbeelden: 
Она́ держа́ла соба́ку на цепи́.         Ze hield de hond aan de ketting. 
Маши́на стоит́ в тени́.              De auto staat in de schaduw. 

Na andere voorzetsels (zoals о), maar ook als в en на geen locatie aanduiden, hebben deze 
woorden de normale locatiefuitgang -и (niet beklemtoond in het geval van accenttype {a} en 
{e}).  

Он до́лго ду́мал о це́пи.             Hij dacht lang over de ketting. 
Худо́жник рассказа́л о све́те и те́ни.     De kunstenaar vertelde over licht en schaduw. 

Woorden met een loc.sg. op -и:́ handvatten 
Er zijn circa 35 woorden met een loc.sg. op -и́. Deze woorden: 

§ zijn altijd niet-levend 
§ zijn altijd eenlettergrepig 

Om welke woorden het precies gaat, is niet te voorspellen en moet dus worden geleerd. 
Het betreft onder meer: 

ночь  nacht      в ночи́           дверь deur          на двери ́
тень  schaduw    в тени ́           цепь   ketting        на цепи ́
сеть   net, netwerk  в сети ́           кровь  bloed         в крови ́
печь  kachel     в печи ́           пыль  stof          в пыли ́
грязь  modder     в грязи́           связь  (ver)band, contact  в связи́ с  
степь  steppe     в степи ́

 

 

De klemtoon van deze bijzondere loc.sg. komt boven op de in §2.5.2 genoemde 
accenttypes. Het woord ночь nacht behoort tot accenttype {e} (gen.sg. но́чи, 
nom.pl. но́чи, gen.pl. ноче́й), maar het is dus ook в ночи́ in de nacht, met eind-
accent. 

De klemtoon in de loc.sg. kan het best worden beschouwd als behorend bij dit 
bijzondere gebruik, niet als een extra complicering van het klemtoonverloop in 
het rijtje. 

Deze bijzondere loc.sg. komt wat gebruik sterk overeen met de bijzondere loc.sg. 
op -у́/-ю ́die je aantreft bij sommige mannelijke woorden van de 1e declinatie (zie 
§2.3.3.3). 
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2.5.3.2 De woorden мать en дочь 

Bij twee woorden, namelijk мать moeder en дочь dochter, wordt vóór een uitgang de stam ver-
lengd met -ер. Het woord дочь heeft bovendien een afwijkende instr.pl. (zie §2.5.1), hoewel ook 
de gebruikelijke uitgang op -ями voorkomt. 

sg. N мать pl. ма́тери 
 G ма́тери  матере́й 
 D ма́тери  матеря́м 
 A мать  матере́й [= G] 
 I ма́терью  матеря́ми 
 L ма́тери  матеря́х 

 
sg. N дочь pl. до́чери 
 G до́чери  дочере́й 
 D до́чери  дочеря́м 
 A дочь  дочере́й [= G] 
 I до́черью  дочерьми́/дочеря́ми 
 L до́чери  дочеря́х 

2.5.4 Onzijdige woorden: type им́я 

Tien onzijdige woorden waarvan de nom.sg. eindigt op -мя, waaronder и́мя naam, behoren tot 
de 3e declinatie.  

sg. N и́мя pl. имена́ 
 G и́мени  имён 
 D и́мени  имена́м 
 A и́мя  имена́ [= N] 
 I и́менем  имена́ми 
 L и́мени  имена́х 

Toelichting: 
§ In de verbogen naamvallen van het enkelvoud eindigt de stam op -ен’- (zacht), in het 

meervoud op -ен- (hard). 
§ In het meervoud zien de uitgangen eruit als een regulier meervoud van het niet-be-

staande onzijdige woord и́мено van de 1e declinatie. 
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De tien woorden van het type им́я 
Precies zoals им́я gaan de volgende zes woorden: 

брем́я   last            плам́я   vlam 
врем́я    tijd           плем́я   (volks)stam 
вым́я     uier           тем́я    kruin 

Het woord знам́я vaandel, banier  heeft in het meervoud een afwijkende klemtoon: 

знам́я    nom.pl. знамёна, gen.pl. знамён, dat.pl. знамёнам, etc. 

De woorden сем́я zaad en стрем́я stijgbeugel hebben een afwijkende gen.pl.: 

се́мя     nom.pl. семена́, gen.pl. семян́, dat.pl. семенам́, etc. 
стре́мя    nom.pl. стремена́, gen.pl. стремян́, dat.pl. стремена́м, etc. 

 

 

Vanwege het gemengde karakter van de verbuiging van het type и́мя kan de ver-
buiging van de tien woorden van dit type, inclusief hun accent, het best als geheel 
uit het hoofd worden geleerd. 

2.5.5 Mannelijk woord: путь 

Het woord путь weg is het enige mannelijke woord dat volgens de 3e declinatie wordt verbo-
gen. Dit zie je meteen in de uitdrukking счастли́вого пути́! goede reis! Het enige verschil met 
de ‘reguliere’ vrouwelijke woorden is de instr.sg., die uitgaat op -ём (путëм, ook gebruikt als 
bijwoordelijke bepaling zoals in путëм перегово́ров langs de weg van onderhandelingen). Het 
woord heeft, uitzonderlijk voor de 3e declinatie, eindaccent in alle naamvallen. 

sg. N путь  pl. пути́  
 G пути́   путе́й  
 D пути́   путя́м  
 A путь   пути́ [= N] 
 I путём   путя́ми  
 L пути́   путя́х  

2.6 Leenwoorden 

Leenwoorden gooien bij de in §2.2.1 beschreven indeling in verbuigingsklasse en geslacht roet 
in het eten. Deze woorden voelen door hun vorm of uitspraak vaak duidelijk als ‘vreemd’ aan.  

 

Deze categorie woorden is verhoudingsgewijs zeer klein. Bij het overgrote deel 
van zelfstandige naamwoorden is de indeling naar verbuigingsklasse en geslacht 
volstrekt regelmatig. 

Bij de leenwoorden moeten we onderscheid maken tussen twee soorten: 
§ leenwoorden die eindigen op een medeklinkerteken of het zachte teken -ь  
§ leenwoorden die eindigen op een klinker 
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2.6.1 Leenwoorden op een medeklinker of het zachte teken -ь 

Leenwoorden die eindigen op een medeklinkerteken of het zachte teken -ь voegen zich zonder 
moeite in het Russische systeem en worden gewoon verbogen: 

§ Leenwoorden waarvan de nom.sg. eindigt op een medeklinkerteken worden verbogen 
volgens de 1e declinatie (en zijn dus mannelijk): 

журнали́ст journalist 
компьют́ер computer 
смартфо́н smartphone 

§ Leenwoorden waarvan de nom.sg. eindigt op het zachte teken -ь worden meestal verbo-
gen volgens de 1e declinatie (en zijn dan mannelijk), soms volgens de 3e declinatie (en 
zijn dan vrouwelijk). 

роя́ль vleugelpiano, кокте́йль cocktail                            (1e declinatie) 

меда́ль medaille, караме́ль karamel                             (3e declinatie) 

 

De onvoorspelbaarheid van de verbuigingsklasse van deze leenwoorden is niet 
anders dan bij ‘gewone’, Russische woorden waarvan de nom.sg. eindigt op het 
zachte teken -ь. De juiste declinatieklasse en het bijbehorende geslacht moeten 
uit het hoofd worden geleerd. 

Uitzondering op deze hoofdregel zijn woorden op een medeklinkerteken of het zachte teken -ь 
die vrouwelijke personen of dieren aanduiden. Deze woorden, waaronder eigennamen, zijn 
onverbuigbaar en vrouwelijk:  

мада́м madame  
Мише́ль Michelle, [Мела́нья] Трамп [Melania] Trump, Гулна́з Gulnaz (vrouwelijke 
voornaam van Turkse afkomst)  

2.6.2 Leenwoorden op een klinker 

Leenwoorden die eindigen op een klinker zijn in principe onverbuigbaar en onzijdig: 
кино́ bioscoop, пальто́ jas, mantel, ра́дио radio, клише́ cliché, меню́ menu, такси́ taxi, 
спа spa (bad, wellnessoord) 
N.B. Het veelvoorkomende woord ко́фе koffie is een uitzondering: het is mannelijk (en onverbuig-
baar). Het is dus хоро́ший ко́фе goede koffie. In de informele taal is ко́фе ook wel onzijdig (хоро́шее 
ко́фе). Veel Russen beoordelen dit als fout taalgebruik. 

Op deze hoofdregel zijn twee uitzonderingen: 
§ Uitzondering op de onverbuigbaarheid zijn leenwoorden die eindigen op een onbeklem-

toonde -а of -я. Die lijken zo sterk op ‘gewone’ Russische woorden op -а/-я dat ze worden 
verbogen volgens de 2e declinatie. Tenzij ze mannelijke personen aanduiden, zijn ze 
daardoor vrouwelijk. 

стюарде́сса stewardess 
администра́ция administratie 

археоло́гия archeologie 
Финля́ндия Finland, колле́га collega                      (2e declinatie)  
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§ Uitzondering op de onzijdigheid zijn aanduidingen voor personen (waaronder eigen-
namen) en dieren die eindigen op een klinker. Hun grammaticale geslacht richt zich 
logischerwijs naar het biologische geslacht: 

крупье́ croupier, атташе́ attaché, гу́ру goeroe, [Джон Ф.] Ке́ннеди [John F.] Kennedy  
  ¾®  onverbuigbaar en mannelijk (doordat ze mannelijke personen aanduiden) 

кенгуру́ kangoeroe, флами́нго flamingo, гри́зли grizzlybeer 
  ¾®  onverbuigbaar en mannelijk/vrouwelijk  

(doordat ze mannelijke/vrouwelijke dieren aanduiden) 

ле́ди lady, Йо́ко Оно Yoko Ono 
  ¾®  onverbuigbaar en vrouwelijk (doordat ze vrouwelijke personen aanduiden) 

2.7 Persoonsnamen 

2.7.1 Inleiding 

Russische persoonsnamen bestaan altijd uit drie delen: 
§ и́мя – een voornaam 
§ о́тчество – een vadersnaam 
§ фами́лия – een achternaam 

Anders dan mensen in Nederland en België hebben Russen nooit twee, drie of zelfs meer officiële 
voornamen of doopnamen. Volstaan wordt met één voornaam en een afleiding van de naam van de 
vader. 

In officiële contexten – zoals namenlijsten, maar soms ook in gesproken taal – staat de achternaam 
vooraan, gevolgd door voor- en vadersnaam. Deze volgorde wordt wel aangeduid met de letters ФИО 
(voor фами́лия - и́мя - о́тчество) en komt vaker voor dan in het Nederlands: 

Ива́нов(,) Серге́й Максим́ович 
Пу́тин(,) Влади́мир Владим́ирович 

2.7.2 Voornamen 

Voornamen zijn feitelijk gewone zelfstandige naamwoorden. Ze worden niet anders verbogen 
dan andere zelfstandige naamwoorden uit dezelfde declinatieklasse. 

1e declinatieklasse 

N Макси́м  Евге́ний 
G Макси́ма  Евге́ния 
D Макси́му Евге́нию 
A Макси́ма [= G] Евге́ния [= G] 
I Макси́мом  Евге́нием 
L Макси́ме Евге́нии 

Toelichting: 
§ Tot de 1e declinatieklasse behoren alleen mannennamen.  

 

Vrouwennamen die eindigen op een medeklinker zijn buitenlandse namen en 
zijn onverbuigbaar (zie §2.6). 
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§ De naam Евге́ний wordt verbogen zoals кафете́рий cafetaria, met een loc.sg. op -ии 
(zie §2.3.1). 

2e declinatieklasse 

 F M 

N Анна  Ольга Юлия Илья́ Ники́та Ди́ма 
G Анны Ольги Юлии Ильи ́ Ники́ты Ди́мы 
D Анне Ольге Юлии Илье́ Ники́те Ди́ме 
A Анну Ольгу Юлию Илью́ Ники́ту Ди́му 
I Анной Ольгой Юлией Ильёй Ники́той Ди́мой 
L Анне Ольге Юлии Илье́ Ники́те Ди́ме 

Toelichting: 
§ Tot de 2e declinatieklasse behoren vrouwennamen en mannennamen op -а. Vrouwen-

namen die eindigen op een andere klinker dan -а zijn buitenlandse namen en zijn on-
verbuigbaar (zie §2.6). 

§ Юлия wordt verbogen zoals фами́лия achternaam (zie §2.4.1) 
§ Tot deze groep horen heel veel verkleinvormen van namen (zowel van vrouwen als van 

mannen). Een voorbeeld daarvan in de tabel hierboven is Ди́ма (van Дми́трий). Andere 
voorbeelden:  

vrouwennamen 
Оля         ¬   Ольга 
На́стя        ¬   Наде́жда 
Аня         ¬   Анна 
Люб́а        ¬   Любо́вь 
Маш́а        ¬   Мария́ 
Са́ша        ¬   Алекса́ндра 
Же́ня        ¬   Евге́ния 

mannennamen 
Ди́ма        ¬   Дмит́рий 
Алёша       ¬   Алексе́й 
Са́ша        ¬   Алекса́ндр 
Же́ня        ¬   Евге́ний 
Воло́дя      ¬   Владим́ир 

3e declinatieklasse 

N Любо́вь  
G Любо́ви 
D Любо́ви 
A	 Любо́вь 
I 

Любо́вью 
Любо́вей 

L Любо́ви 

Toelichting: 
§ Tot de 3e declinatieklasse behoren maar heel weinig namen. 
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§ Любо́вь wordt – in tegenstelling tot wat gezegd is aan het begin van deze paragraaf – 
wel degelijk anders verbogen dan het woord любов́ь liefde (zie §2.5.1). De naam heeft 
geen vluchtige klinker, en naast de regelmatige instrumentalis Любо́вью is ook de vari-
ant Любо́вей mogelijk. 

2.7.3 Vadersnamen 

De vadersnaam wordt afgeleid van de naam van de vader.  
Пётр Со́колов (vader) 

Алекса́ндр Петров́ич Со́колов (zoon) 
Людми́ла Петров́на Со́колова (dochter) 

Алекса́ндр Ива́нов (vader) 
Алекса́ндр Алексан́дрович Ива́нов (zoon) 
Юлия Алексан́дровна Ива́нова (dochter) 

De vadersnaam wordt gevormd door achter de naam van de vader het achtervoegsel -ович 
(zonen) of -овна (dochters) te plakken: 

Бори́с             Бори́сович         Бори́совна 
Алекса́ндр          Алекса́ндрович      Алекса́ндровна 
Владим́ир           Владим́ирович      Владим́ировна 
Ива́н              Ива́нович          Ива́новна 

Onder invloed van klankregel 2 kunnen -ович en -овна veranderen in -евич en -евна: 
Алексе́й (/-ej/)        Алексе́евич         Алексе́евна 
Гео́ргий (/-ij/)         Гео́ргиевич         Гео́ргиевна 
Дмит́рий (/-ij/)        Дмит́риевич        Дмит́риевна 
Игорь (/-r’/)          Игоревич          Игоревна 

In de gesproken taal wordt -ович/-евич, indien onbeklemtoond, doorgaans verkort tot -ыч/-ич, bijv.: 
Бори́сыч, Ива́ныч. 

De verbuiging van vadersnamen is geheel regelmatig. Ze worden verbogen als reguliere zelf-
standige naamwoorden van de 1e declinatie (bij mannen, zie §2.3.1) en de 2e declinatie (bij vrou-
wen; zie §2.4.1): 

N Петро́вич  Петро́вна 
G Петро́вича Петро́вны 
D Петро́вичу Петро́вне 
A Петро́вича [= G] Петро́вну 
I Петро́вичем Петро́вной 
L Петро́виче Петро́вне 

Bijzonderheden 

§ Bij de naam Яков wordt een extra -л’- ingevoegd: 

Яков           Яковлевич          Яковлевна 

§ Bij voornamen op -a/-я is het achtervoegsel bij zonen niet -ович maar -ич. Bij dochters speelt de 
klemtoon een rol: het achtervoegsel is niet -овна maar -инична (beklemtoond) of -ична (onbe-
klemtoond). Dit soort namen komt niet veel voor. Veruit de belangrijkste zijn: 

Илья́           Ильич́             Ильин́ична 
Ники́та          Ники́тич            Ники́тична 
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§ Bij namen op -ий is de regelmatige vorming (zoals hierboven bij Дмитрий en Георгий) niet de 
meest voorkomende. Bij de meeste namen wordt uitgegaan van de stam van de naam op een 
zachte medeklinker en een /j/: 

Арка́дий         Арка́д’[j]-           Арка́дьевич        Арка́дьевна 
Васи́лий         Васи́л’[j]-           Васи́льевич         Васи́льевна 
Григо́рий        Григо́р’[j]-           Григо́рьевич        Григо́рьевна 

2.7.4 Achternamen 

De uitgangen van Russische achternamen op -ов en -ин zien eruit als een wat merkwaardige 
mix van die van zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. In de twee onderstaande voorbeel-
den zijn de uitgangen die doen denken aan die van bijvoeglijke naamwoorden vetgedrukt: 

  M F 

sg. N Че́хов Че́хова 
 G Че́хова Че́ховой 
 D Че́хову Че́ховой 
 A Че́хова [= G] Че́хову 
 I Че́ховым Че́ховой 
 L Че́хове Че́ховой 

 
pl. N Че́ховы 
 G Че́ховых 
 D Че́ховым 
 A Че́ховых 
 I Че́ховыми 
 L Че́ховых 

 
  M F 

sg. N Гага́рин Гага́рина 
 G Гага́рина Гага́риной 
 D Гага́рину Гага́риной 
 A Гага́рина [= G] Гага́рину 
 I Гага́риным Гага́риной 
 L Гага́рине Гага́риной 

 
pl. N Гага́рины 
 G Гага́риных 
 D Гага́риным 
 A Гага́риных 
 I Гага́риными 
 L Гага́риных 

 
De meervoudsvormen worden gebruikt om een echtpaar (of broers, zussen) aan te duiden:  

Че́ховы                    de Tsjechovs 
Юрий и Валенти́на Гага́рины   Joeri en Valentina Gagarin 
братья Ива́новы             de broers Ivanov 
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De achtervoegsels -ов en -ин kunnen onder invloed van de klank- en spellingregels van het 
Russisch (zie §1.4) andere vormen aannemen. Deze worden op dezelfde manier verbogen. 
Voorbeelden van dergelijke namen zijn Киселёв, Иса́ев en Гла́зьев (varianten van -ов) en Си-
ницын (een variant van -ин). 

Russische achternamen 
De achternamen op -ов en -ин zijn onder de Russen veruit het frequentst.  

Daarnaast komen onder meer de volgende typen voor: 

§ achternamen op -енко: Лукаше́нко, Савче́нко, Короле́нко 

Deze achternamen zijn voor zowel mannen als vrouwen onverbuigbaar. 

§ achternamen op -ый, -ий, -ой, -ский: Чёрный, Безу́хий, Плохой, Петро́вский 

Deze achternamen worden geheel vervoegd zoals bijvoeglijke naamwoorden. 
Voor vrouwen worden de vrouwelijke vormen gebruikt (Чёрная, Безу́хая, Пло-
хая, Петро́вская). 

§ achternamen op een medeklinker: Зализняќ, Шушке́вич, Саргся́н, Шульц, Фель-
генга́уэр 

Deze achternamen worden verbogen als reguliere mannelijke woorden van de 
1e declinatie. Voor vrouwen zijn ze onverbuigbaar. 

§ achternamen op een klinker: Дыбо́, Шевардна́дзе 

Deze achternamen zijn voor zowel mannen als vrouwen onverbuigbaar. 

§ achternamen met al dan niet verouderde naamvalsuitgangen: Жива́го, Белы́х 

Deze achternamen zijn voor zowel mannen als vrouwen onverbuigbaar. 

De verbuigbaarheid en onverbuigbaarheid van deze achternamen – vaak van niet-Russi-
sche herkomst – sluit aan bij de omgang van het Russisch met leenwoorden. Zie verder 
§2.6. 
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3. HET BIJVOEGLIJK NAAMWOORD  

3.1 Grondvorm: de nominatief 

De grondvorm van een bijvoeglijk naamwoord is de nom.sg. Die kan daarbij de volgende uit-
gangen hebben: 

M F N pl 

-ый (-ий) 
-óй  -ая -ое -ые 

In fonemen weergegeven zien de uitgangen er als volgt uit:  

M F N pl 

/-ij/ 
/-ój/ /-aja/ /-oje/ /-ije/ 

Toelichting: 
§ De reguliere mannelijke uitgang is -ый. Die heeft een variant -ий als gevolg van klank- 

en spellingregels en voor specifieke types bijvoeglijke naamwoorden. 
но́вый        nieuw 
ста́рый        oud 

лёгкий        gemakkelijk      (klankregel 1; type кре́пкий, §3.2.3) 
ли́шний       overbodig       (type си́ний, §3.3.1) 

§ De uitgang -о́й wordt gebruikt zodra de klemtoon op de uitgang valt: 
молодой́      jong 
голубой́       (licht)blauw 

Voorbeelden: 
M        F         N          PL 

но́вый      но́вая     но́вое      но́вые     nieuw 
тру́дный     тру́дная    тру́дное     тру́дные    moeilijk 
ста́рый      ста́рая     ста́рое      ста́рые     oud 

голубой́     голубая́    голубое́     голубые́    (licht)blauw 
молодой́    молодая́    молодое́     молодые́   jong 
большой́    большая́    большое́     большые́   groot 

3.2 Uitgangen 

De reguliere uitgangen voor bijvoeglijke naamwoorden zijn: 

 M F N pl 

N -ый/-о́й -ая -ое -ые 
G -ого -ой -ого -ых 
D -ому -ой -ому -ым 
A [= N/G] -ую -ое [= N/G] 
I -ым -ой -ым -ыми 
L -ом -ой -ом -ых 
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In fonemen weergegeven zien de uitgangen er als volgt uit:  

 M F N pl 

N /-ij/ / /-ój/ /-aja/ /-oje/ /-ije/ 
G /-ogo/ /-oj/ /-ogo/ /-ix/ 
D /-omu/ /-oj/ /-omu/ /-im/ 
A [= N/G] /-uju/ /-oje/ [= N/G] 
I /-im/ /-oj/ /-im/ /-imi/ 
L /-om/ /-oj/ /-om/ /-ix/ 

3.2.1 Type нов́ый 

De volledige verbuiging van het voorbeeldwoord но́вый nieuw ziet er als volgt uit: 

 M F N pl 

N но́вый но́вая но́вое но́вые 
G но́вого но́вой но́вого но́вых 
D но́вому но́вой но́вому но́вым 
A [= N/G] но́вую но́вое [= N/G] 
I но́вым но́вой но́вым но́выми 
L но́вом но́вой но́вом но́вых 

Toelichting:  
§ De vorm van de acc.sg. mannelijk en de acc.pl. wordt bepaald door het zelfstandig 

naamwoord, volgens het criterium levend ~ levenloos. 
Там постро́или но́вый дом. Daar hebben ze een nieuw huis gebouwd. 

Учителя́ посла́ли молодо́го Ломоно́сова в 
Герма́нию. 

De leraren stuurden de jonge Lomonosov naar 
Duitsland. 

§ De klemtoon van bijvoeglijke naamwoorden ligt in alle naamvallen op dezelfde letter-
greep. 

In de vergrotende trap (zie §3.4) en in de korte vorm (zie §3.6) kan het accent wél verspringen 
naar een andere lettergreep. In het gewone ‘rijtje’ blijft het echter liggen waar het ligt. 

3.2.2 Type голубой́: beklemtoonde uitgang 

Het bijvoeglijk naamwoord голубо́й (licht)blauw – met een beklemtoonde uitgang – heeft in 
zijn verbuiging één afwijkende vorm ten opzichte van het standaardwoord но́вый, namelijk de 
nom.sg. mannelijk: 

 M F N pl 

N голубо́й голуба́я голубо́е голубы́е 
G голубо́го голубо́й голубо́го голубы́х 
D голубо́му голубо́й голубо́му голубы́м 
A [= N/G] голубу́ю голубо́е [= N/G] 
I голубы́м голубо́й голубы́м голубы́ми 
L голубо́м голубо́й голубо́м голубы́х 
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3.2.3 Varianten door klank- en spellingregels 

Ten opzichte van de standaardtypes но́вый nieuw en голубо́й (licht)blauw ontstaan door 
klank- en spellingregels (zie §1.4) varianten. Deze voorspelbare variatie is niet onregelmatig.  

Тype кре́пкий en type плохо́й: stam op -к, -г, -х 
Bij bijvoeglijke naamwoorden met een stam op -к, -г, -х treden de effecten van klankregel 1 op 
(zie §1.4.1). Bij de voorbeeldwoorden кре́пкий stevig, sterk en плохо́й slecht zijn de afwijkingen 
ten opzichte van respectievelijk type но́вый en голубо́й in de tabel gearceerd. 

 M F N pl 

N кре́пкий кре́пкая кре́пкое кре́пкие 
G кре́пкого кре́пкой кре́пкого кре́пких 
D кре́пкому кре́пкой кре́пкому кре́пким 
A [= N/G] кре́пкую кре́пкое [= N/G] 
I кре́пким кре́пкой кре́пким кре́пкими 
L кре́пком кре́пкой кре́пком кре́пких 

 
 M F N pl 

N плохо́й плоха́я плохо́е плохи́е 
G плохо́го плохо́й плохо́го плохи́х 
D плохо́му плохо́й плохо́му плохи́м 
A [= N/G] плоху́ю плохо́е [= N/G] 
I плохи́м плохо́й плохи́м плохи́ми 
L плохо́м плохо́й плохо́м плохи́х 

Type хоро́ший en type большо́й: stam op ruisklank -ш, -ж, -ч, -щ 
Bij bijvoeglijke naamwoorden met een stam op de ruisklanken -ш, -ж, -ч en -щ treden de effec-
ten van de spellingregel na ruisklanken (zie §1.4.4) en klankregel 2 (zie §1.4.2) op. Bij de voor-
beeldwoorden хоро́ший goed en большо́й groot zijn de afwijkingen ten opzichte van respecte-
lijk type но́вый en голубо́й in de tabel gearceerd. 

 M F N pl 

N хоро́ший хоро́шая хоро́шее хоро́шие 
G хоро́шего хоро́шей хоро́шего хоро́ших 
D хоро́шему хоро́шей хоро́шему хоро́шим 
A [= N/G] хоро́шую хоро́шее [= N/G] 
I хоро́шим хоро́шей хоро́шим хоро́шими 
L хоро́шем хоро́шей хоро́шем хоро́ших 

 
 M F N pl 

N большо́й больша́я большо́е больши́е 
G большо́го большо́й большо́го больши́х 
D большо́му большо́й большо́му больши́м 
A [= N/G] большу́ю большо́е [= N/G] 
I больши́м большо́й больши́м больши́ми 
L большо́м большо́й большо́м больши́х 
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Andere woorden die worden verbogen als bijvoeglijke naamwoorden 
Als bijvoeglijke naamwoorden worden ook verbogen: 

§ veel voornaamwoorden, zoals како́й wat voor een? welke?, кото́рый die, dat, сам́ый 
dezelfde, hetzelfde (zie hoofdstuk 5) 

§ rangtelwoorden (zie §6.1.2 en §6.8) 
§ deelwoorden (zie hoofdstuk 10) 

Verder zijn er zelfstandige naamwoorden die zijn afgeleid van – en worden verbogen als 
– bijvoeglijke naamwoorden:  

ру́сский     Rus 
ру́сская     Russin 

больно́й     zieke (man) 
больна́я     zieke (vrouw) 

гла́сный     klinker  
запятая́     komma 
моро́женое   ijs, ijsje 

3.3 Bijzondere bijvoeglijke naamwoorden 

3.3.1 Type син́ий: stam op -н’ 

Bijvoeglijke naamwoorden van het type си́ний (donker)blauw heten ook wel zachte bijvoeg-
lijke naamwoorden. Ze hebben een stam die eindigt op een zachte -н’ en gaan in de nom.sg. 
mannelijk dus altijd uit op -ний. De klemtoon ligt in het type си́ний altijd op de stam. 
De verbuiging van zachte bijvoeglijke naamwoorden is feitelijk geheel regelmatig. Het gaat 
slechts om een spellingvariant van het reguliere type но́вый. De -н’ is echter zacht, wat in de 
daaropvolgende klinker tot uitdrukking wordt gebracht.  

 M F N pl 

N -ий -яя -ее -ие 
G -его -ей -его -их 
D -ему -ей -ему -им 
A [= N/G] -юю -ее [= N/G] 
I -им -ей -им -ими 
L -ем -ей -ем -их 

In dit rijtje treedt geregeld klankregel 2 (§1.4.2) in werking: als de stam, die eindigt op /-n’/, bijvoor-
beeld wordt gecombineerd met de uitgang van bijvoorbeeld de gen.sg. mannelijk, /-ogo/, luidt dat 
samen /-n’ogo/, geschreven -нёго. Doordat de klemtoon nooit op de uitgang ligt, wordt de /’o/ ver-
vangen door /e/: /-n’ego/, geschreven -него. 
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De volledige verbuiging van het voorbeeldwoord си́ний (donker)blauw ziet er als volgt uit:  

 M F N pl 

N си́ний си́няя си́нее си́ние 
G си́него си́ней си́него си́них 
D си́нему си́ней си́нему си́ним 
A [= N/G] си́нюю си́нее [= N/G] 
I си́ним си́ней си́ним си́ними 
L си́нем си́ней си́нем си́них 

De belangrijkste zachte bijvoeglijke naamwoorden staan hieronder vermeld. Daarbij is er een 
zekere eenheid te herkennen naar betekenis of vormkenmerk. 

relatieve plaats in ruimte of tijd 
пере́дний         voorste, voor- 
сре́дний          middelste, midden- 
за́дний          achterste, achter- 

сосе́дний         naastgelegen, buur- 
сторо́нний        zij- 
после́дний        laatste 
кра́йний         uiterste 

ве́рхний         bovenste, boven-, opper- 
ни́жний         onderste, onder-, neder- 

ра́нний          vroeg 
по́здний          laat 

tijdvakken (dagdelen, seizoenen e.d.) 
у́тренний        ochtend- 
вече́рний        avond- 

весе́нний        lente- 
ле́тний          zomer- 
осе́нний         herfst- 
зи́мний          winter- 

да́вний          oud, van vroeger 

met het achtervoegsel -шний 
ли́шний         onnodig, overtollig 
дома́шний       huis-, thuis- 
тогда́шний       toenmalig, van toen 
зде́шний         van hier, lokaal 

 

Er zijn zowel harde als zachte bijvoeglijke naamwoorden met een -н als laatste 
letter.  

hard 
тру́дный         /trudn-/       moeilijk 
я́сный          /jasn-/        duidelijk 
поня́тный        /pon’atn-/     begrijpelijk 

zacht 
си́ний          /s’in’-/        (donker)blauw 
после́дний       /posl’edn’-/    laatste 
зи́мний          /z’imn’-/      winter- 
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Een harde stam moet als standaard worden beschouwd, een zachte stam als uit-
zondering. Die laatste groep is immers klein en relatief duidelijk afgebakend. De 
precieze indeling is niet te voorspellen en moet worden geleerd. 

Naast de twee genoemde types zijn er ook bijvoeglijke naamwoorden als пе-
лика́ний pelikaan- en тарака́ний kakkerlak-. Deze gaan als ры́бий vissen- (zie 
§3.3.3). Ze zijn klein in aantal en duidelijk herkenbaar, doordat ze altijd betrekking 
hebben op dieren of mannelijke personen. 

3.3.2 Type мам́ин: bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden 

Bijvoeglijke naamwoorden van het type ма́мин van mama worden bezittelijke bijvoeglijke 
naamwoorden (ook wel: possessieve adjectieven) genoemd. Ze zijn met het achtervoegsel -ин 
afgeleid van zelfstandige naamwoorden van de 2e declinatieklasse (mannelijke en vrouwelijke 
woorden op -а; zie §2.4). Het gaat om woorden voor personen (waaronder eigennamen).  
De bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden hebben gemengde uitgangen:  

§ nominatief en accusatief: als een zelfstandig naamwoord (grijs gearceerd) 
§ overige naamvallen: als een bijvoeglijk naamwoord 

 M F N pl 

N ма́мин ма́мина ма́мино ма́мины 
G ма́миного ма́миной ма́миного ма́миных 
D ма́миному ма́миной ма́миному ма́миным 
A [= N/G] ма́мину ма́мино [= N/G] 
I ма́миным ма́миной ма́миным ма́миными 
L ма́мином ма́миной ма́мином ма́миных 

Bijvoeglijke naamwoorden van het type ма́мин komen vooral voor in de spreektaal. Ze hebben 
dezelfde betekenis als een ‘bezitaanduidende’ genitief: 

мам́ин брат        mama’s broer      = брат мам́ы 
Са́шина кни́га      Sasja’s boek       = кни́га Са́ши 
па́пино ра́дио       papa’s radio       = ра́дио па́пы 
Ири́нины прое́кты    Irina’s projecten     =  прое́кты Ири́ны  

Он разби́л пап́ину маши́ну.      Hij heeft zijn vaders auto gecrasht. 

Het 19e-eeuwse Russisch kende ook bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden afgeleid van zelfstandige 
naamwoorden van de 1e declinatieklasse. Deze werden gevormd met het achtervoegsel -ов (met de 
varianten -ев en -ёв). De verboging is hetzelfde als bij het type ма́мин. 

In het moderne Russisch is het gebruik van deze bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden op -ов vrijwel 
beperkt tot enkele vaste verbindingen, zoals крокоди́ловы слёзы krokodillentranen en Ма́рксово 
учен́ие de leer van Marx. 

 

Russische achternamen op -ин en -ов lijken sterk op de hier behandelde bezit-
telijke bijvoeglijke naamwoorden, maar worden nét anders verbogen (zie 
§2.7.1.3). 
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3.3.3 Type рыб́ий: stam op -/j/ 

 M F N pl 

N ры́бий  ры́бья  ры́бье  ры́бьи  
G ры́бьего  ры́бьей  ры́бьего  ры́бьих  
D ры́бьему  ры́бьей  ры́бьему  ры́бьим 
A [= N/G] ры́бью  ры́бье  [= N/G] 
I ры́бьим  ры́бьей  ры́бьим  ры́бьими  
L ры́бьем  ры́бьей  ры́бьем  ры́бьих  

In fonemen weergegeven zien de vormen er als volgt uit:  

 M F N pl 

N /ríb-i-j/ /ríbja/ /ríbje/ /ríbji/ 
G /ríbjego/ /ríbjej/ /ríbjego/ /ríbjix/ 
D /ríbjemu/ /ríbjej/ /ríbjemu/ /ríbjim/ 
A [= N/G] /ríbju/ /ríbje/ [= N/G] 
I /ríbjim/ /ríbjej / /ríbjim/ /ríbjimi/ 
L / ríbjem/ /ríbjej / /ríbjem/ /ríbjix/ 

Toelichting: 
§ Bijvoeglijke naamwoorden van het type ры́бий vissen- hebben allemaal betrekking op 

dieren of mannelijke personen. 
§ Het belangrijkste vormkenmerk van dit type is dat de stam eindigt op een -/j/: /ribj-/. 

In de nom.sg. wordt hierin een vluchtige klinker ingevoegd: /rib-i-j/, geschreven ры́бий. 
§ De bezittelijke bijvoeglijke naamwoorden hebben gemengde uitgangen:  

§ nominatief en accusatief: als een zelfstandig naamwoord (grijs gearceerd) 
§ overige naamvallen: als een bijvoeglijk naamwoord 

§ De /j/van de stam en een klinker aan het begin van de uitgang worden geheel volgens 
de spellingregels weergegeven als -ья-, -ье-, -ью- оf -ьи- (zie §1.3.3). 

§ Tot het type ры́бий behoren onder meer: 
во́лчий wolven-, wolfs-     ¬¾    волк wolf 
медве́жий beren-         ¬¾    медве́дь beer 
пти́чий vogel-          ¬¾   пти́ца vogel 
пелика́ний pelikaan-      ¬¾    пелика́н pelikaan 
бо́жий goddelijk         ¬¾   бог god 

 

Bij de vorming van deze bijvoeglijke naamwoorden treedt medeklinkerwisseling 
op (zie het kader ‘Medeklinkerwisseling’ in §7.5.3). 

Het rangtelwoord трет́ий derde wordt ook verbogen als het type ры́бий (zie 
§6.8). 
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Voorbeelden van het gebruik van deze bijvoeglijke naamwoorden: 
ры́бий жир      levertraan (lett. vissevet) 
во́лчий аппети́т   honger als een paard (lett. wolfshonger) 
медве́жье мя́со   berenvlees 
пти́чье перо́     vogelveer 
пелика́ний пруд   pelikanenvijver 
бо́жья коро́вка    lieveheersbeestje 

Bijvoeglijke naamwoorden op -ий 
We zijn vier types bijvoeglijke naamwoorden tegengekomen die in de nom.sg. mannelijk 
eindigen op  -ий: 

кре́пкий stevig, sterk    variant door klankregel 1 (zie §3.2.3) 
хоро́ший goed        variant door spellingregel en klankregel 2 (zie §3.2.3) 

си́ний donkerblauw      zacht bijvoeglijk naamwoord (stam op /-n’/) (zie §3.3.1) 

ры́бий vissen-         stam op /-j/ (deze paragraaf) 

Deze types wijken allemaal af van het standaardtype но́вый – en wel allemaal op hun 
eigen manier. Het is belangrijk om te doorgronden hoe deze types in elkaar zitten, zodat 
hun afwijkingen te verklaren zijn. 

3.4 De vergrotende trap 

 
De trappen van vergelijking 
Er worden zowel in het Nederlands als het Russisch drie trappen van vergelijking 
onderscheiden: 

 Nederlands Russisch  
stellende trap nieuw но́вый 
vergrotende trap nieuwer бо́лее но́вый / нове́е 
overtreffende trap nieuwst са́мый но́вый / новее́ всех/всего́ 

3.4.1 Vorming 

De vergrotende trap kan op twee manieren worden gevormd: 
§ niet-samengestelde vergrotende trap: uitgang -ее of -е 

нове́е            nieuwer 
важнее́           belangrijker 
интере́снее        interessanter 

кре́пче           sterker 
ти́ше            stiller 

§ samengestelde vergrotende trap: бо́лее + stellende trap 
бо́лее но́вый        nieuwer 
бо́лее ва́жный      belangrijker 
бо́лее интере́сный   interessanter 
бо́лее кре́пкий      sterker 
бо́лее тих́ий       stiller 
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De niet-samengestelde vergrotende trap kan op meerdere manieren worden gevormd. De nor-
maalste manier is met het achtervoegsel -ее:  

но́вый nieuw          нове́е 
тру́дный moeilijk        трудне́е 
я́сный duidelijk         ясне́е 
до́брый goed          добре́е 
ста́рый oud           старе́е (van dingen) 

интере́сный interessant   интере́снее 
поня́тный begrijpelijk     поня́тнее 

весёлый vrolijk         веселе́е 
 

Het accent bij de vergrotende trap op -ее: handvatten 
Bij bijvoeglijke naamwoorden met eindklemtoon (dat wil zeggen: op -ой́) ligt het accent 
ook in de vergrotende trap op -ее op de uitgang: 

голубой́ (licht)blauw    голубее́ 
тупой́ bot           тупее́ 

Bij bijvoeglijke naamwoorden met stamklemtoon (dat wil zeggen: op -ый/-ий) ver-
springt het accent naar de uitgang -ее bij een eenlettergrepige stam: 

но́вый vrolijk         новее́ 
важный belangrijk      важнее́ 

Bij bijvoeglijke naamwoorden met een meerlettergrepige stam en stamklemtoon blijft 
het accent in principe op de stam liggen: 

прия́тный aangenaam   прият́нее 
интере́сный interessant  интерес́нее 

De belangrijkste uitzonderingen bij meerlettergrepige stammen: 

весёлый vrolijk        веселе́е 
холо́дный koud       холодне́е 
тяжёлый zwaar       тяжеле́е 
зелёный groen        зелене́е 
здоро́вый gezond      здорове́е 

De tweede manier van vorming is het achtervoegsel -е. Dat wordt gebruikt als de stam van een 
bijvoeglijk naamwoord eindigt op -к, -г, -х of op -т, -д, -ст. Hierbij treedt ook medeklinker-
wisseling op (zie het kader ‘Medeklinkerwisseling’ in §7.5.3). Het accent ligt altijd op de stam. 

гро́мкий luid          гро́мче 
лёгкий gemakkelijk      ле́гче 
мя́гкий zacht          мя́гче 

дорого́й duur, dierbaar    доро́же  
тих́ий stil            ти́ше 
молодо́й jong          моло́же 
бога́тый rijk           бога́че 
чи́стый zuiver, schoon     чи́ще 
просто́й eenvoudig      про́ще  
то́лстый dik           то́лще 
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Bij een aantal bijvoeglijke naamwoorden van dit type verdwijnt het achtervoegsel -ок- of -к-. 
Vaak gaat het daarbij om bijvoeglijke naamwoorden die een relatieve grootte uitdrukken. De 
belangrijkste woorden waarbij dit gebeurt, luiden: 

relatieve grootte  
ни́зкий laag           ни́же 
высо́кий hoog         вы́ше 
у́зкий nauw, smal       у́же (let op: уже́ is een bijwoord en betekent al, reeds)  
широ́кий breed         ши́ре 
коро́ткий kort         коро́че 

overige 
бли́зкий dichtbij         бли́же 
ре́дкий zeldzaam       ре́же 

 
Een kleine groep andere bijvoeglijke naamwoorden heeft ook een vergrotende trap op -е, waar-
bij onregelmatigheden optreden: 

дешёвый goedkoop      деше́вле 

глубо́кий diep          глу́бже  
по́здний laat          по́зже (en поздне́е, dat tot de geschreven taal behoort) 

далёкий ver           да́льше 
до́лгий lang           до́льше 
большо́й groot         бо́льше 
ра́нний vroeg          ра́ньше 
ста́рый              ста́рше (van personen) 

сла́дкий zoet          сла́ще 

Drie belangrijke bijvoeglijke naamwoorden vormen een vergrotende trap van een andere stam: 
хоро́ший goed         лу́чше 
плохо́й slecht          ху́же 
ма́ленький klein        ме́ньше 

3.4.2 Gebruik 

De samengestelde vergrotende trap met бо́лее + stellende trap is een ‘omschreven’ vorm en is 
verbuigbaar naar naamval, getal en geslacht. Hij kent daardoor meerdere vormen. 
De samengestelde vergrotende trap wordt daardoor vooral gebruikt als attributieve bepaling 
(zoals in een mooier huis), waarin een bijvoeglijk naamwoord in naamval, getal en geslacht over-
een moet komen met het woord waar het bij hoort: 

Тепе́рь они́ живу́т в бол́ее красив́ом до́ме. Ze wonen nu in een mooier huis. 
Я купи́л бол́ее интерес́ную кни́гу. Ik heb een interessanter boek gekocht. 

De niet-samengestelde vergrotende trap is onverbuigbaar en heeft daardoor maar één vorm. 
Deze vorm kan daardoor alleen predicatief worden gebruikt: 

Наш дом красив́ее. Ons huis is mooier. 
Этот уро́к труднее́. Deze les is moeilijker. 

Als een vergrotende trap predicatief wordt gebruikt, is de niet-samengestelde vorm het gebrui-
kelijkst. De samengestelde vorm komt predicatief beduidend minder vaak voor: 
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(Наш дом бол́ее красив́ый.) Ons huis is mooier. 
(Этот уро́к бол́ее труд́ный.) Deze les is moeilijker. 

De niet-samengestelde vergrotende trap kan niet van alle bijvoeglijke naamwoorden worden 
gevormd. Hier gelden ongeveer dezelfde beperkingen als bij de vorming van de korte vorm van 
het bijvoeglijke naamwoord (zie §3.6). 

 
Attributief en predicatief 
Een woord wordt attributief gebruikt als het in hetzelfde zinsdeel staat als het 
woord waar het bij hoort: 

Крас́ная маши́на е́хала о́чень бы́стро. 
De rode auto reed erg snel. 

Студе́нт вы́учил э́тот труд́ный уро́к. 
De student heeft die moeilijke les geleerd. 

Een woord wordt predicatief gebruikt als het deel uitmaakt van het naamwoor-
delijk deel van het gezegde (predicaat). Daarvan is sprake bij koppelwerkwoorden 
(zoals быть zijn, стать worden, оказат́ься blijken, остат́ься blijven): 

Этот уро́к был о́чень труд́ный. 
Die les was erg moeilijk. 

Маши́на была́ крас́ная. 
De auto was rood. 

Она́ была́ больна.́ 
Zij was ziek. 

Of een bijvoeglijk naamwoord attributief of predicatief wordt gebruikt, heeft in-
vloed op welke vormen van het bijvoeglijk naamwoord kunnen worden ge-
bruikt. Zo komt de korte vorm alleen voor bij predicatief gebruik van bijvoeg-
lijke naamwoorden (zie §3.7). Ook de niet-samengestelde vorm van de 
vergrotende trap (zie §3.4.1) kan alleen predicatief worden gebruikt. 

Vergrotende trap + dan 
‘Dan’ na een vergrotende trap wordt uitgedrukt door чем. Daarvóór wordt – anders dan in het 
Nederlands – altijd een komma geplaatst. 

Сего́дня холодне́е, чем вчера́.       Vandaag is het kouder dan gisteren. 
Второ́й уро́к трудне́е, чем пе́рвый.    De tweede les is moeilijker dan de eerste. 
Он ста́рше, чем я.                Hij is ouder dan ik. 
Она́ моло́же, чем Пётр.            Zij is jonger dan Pjotr. 
Их дом бо́льше, чем наш.           Hun huis is groter dan dat van ons. 

Als чем gevolgd wordt door een woord (of woordgroep) in de nominatief of accusatief – zoals 
in de laatste vier zinnen hierboven – kan чем + nom./acc. in zijn geheel worden vervangen door 
een genitief: 

Второ́й уро́к трудне́е пер́вого.       De tweede les is moeilijker dan de eerste. 
Он ста́рше меня.́                Hij is ouder dan ik. 
Она моло́же Петра.́              Zij is jonger dan Pjotr. 
Их дом бо́льше наш́его.            Hun huis is groter dan dat van ons. 
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De vervanging van чем + nom./acc. door een genitief is alleen mogelijk bij de niet-samenge-
stelde vergrotende trap. Bij de samengestelde vorm met бол́ее kan dit dus niet. 

Второ́й уро́к бо́лее тру́дный пе́рвого трудне́е пе́рвого. 

Mate van verschil 
De mate van verschil wordt uitgedrukt door на + acc. of door onbepaalde bijwoorden als 
намно́го veel en гора́здо aanzienlijk. 

Эти штаны ́на пятьсот́ рублей́ доро́же, чем те. Deze broek is vijfhonderd roebel duurder dan die. 
Он на дес́ять лет ста́рше Ива́на. Hij is tien jaar ouder dan Ivan. 
Пе́тя на три сантимет́ра вы́ше меня́. Petja is drie centimeter groter dan ik. 

Он намноѓо ста́рше Ива́на. Hij is veel ouder dan Ivan. 
Oна гораз́до моло́же своей подру́ги. Ze is aanzienlijk jonger dan haar vriendin. 

‘x keer zo … als’  
De constructie ‘x keer zo … als’ wordt weergegeven door в два ра́за, в три ра́за … в пять раз 
etc. Daarbij wordt – anders dan in het Nederlands – een vergrotende trap gebruikt: 

Эта ко́мната в два раз́а шир́е, чем та.         Deze kamer is twee keer zo breed als die. 
Его́ слова́рь в три раз́а дорож́е моего́.        Zijn woordenboek is drie keer zo duur als dat van mij. 

‘Hoe … des te/ …’  
De constructie ‘hoe … des te …’ wordt weergegeven door чем + vergrоtende trap …, тем + 
vergrotende trap. 

Чем глуб́же река́, тем холоднее́ вода́.         Hoe dieper de rivier, des te kouder het water. 
Чем сильнее́ шёл дождь, тем быстрее́ он бежа́л.  Hoe harder het regende, des te sneller hij liep. 

‘Zo … mogelijk’  
Voor de constructie ‘zo … mogelijk’ gebruikt het Russisch een vergrotende trap: как мо́жно + 
vergrotende trap. 

Они́ хоте́ли подгото́виться как мож́но луч́ше.    Ze wilden zich zo goed mogelijk voorbereiden.  
Он хло́пнул две́рью как мож́но сильнее́.       Hij sloeg met de deur zo hard als hij kon. 

Het voorvoegsel по-: verzwakking of versterking 
In de spreektaal kan aan een vergrotende trap het voorvoegsel по- worden geplakt. Is sprake 
van een vergelijking, dan verzwakt dit по- de vergrotende trap. Dit kan in het Nederlands wor-
den uitgedrukt met woorden als een beetje, iets en wat: 

Он помоло́же меня́.        Hij is iets jonger dan ik. 
Он знал ма́ло, она́ побо́льше.  Hij wist weinig, zij wat meer. 

De vergelijking kan daarbij ook impliciet zijn:  
Говори́ поти́ше.           Spreek wat zachter.   [= vergeleken met het huidige niveau] 

Als er geen vergelijking wordt getrokken, versterkt по- de vergrotende trap juist: 
Верни́сь поскоре́е.         Kom zo snel je kunt terug. 
Оде́нься потеплее́!         Kleed je goed warm aan! 
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Niet-samengestelde vergrotende trap op -ший 
De niet-samengestelde vorm van de vergrotende trap kent meestal maar één vorm. Voor 
acht bijvoeglijke naamwoorden geldt dit niet: die kennen ook een vergrotende trap met 
uitgangen van het bijvoeglijk naamwoord.  

хоро́ший goed         лу́чший 
плохо́й slecht          ху́дший 
большо́й groot         бо́льший  
ма́ленький klein        ме́ньший  
молодо́й jong          мла́дший 
ста́рый oud           ста́рший 
высо́кий hoog         вы́сший  
ни́зкий laag           ни́зший  

Bijzonder voor deze vormen is dat deze vormen zowel een vergrotende trap (beter) als 
een overtreffende trap (best) kunnen uitdrukken. Ze worden uitsluitend attributief ge-
bruikt.  

Лу́чший beter, best en ху́дший slechter, slechtst worden breed gebruikt. De overige ko-
men voornamelijk in uitdrukkingen en vaste verbindingen voor. 

в лу́чшем слу́чае              in het beste geval 
в ху́дшем слу́чае              in het slechtste/ergste geval 
Он лу́чший учени́к в кла́ссе.       Hij is de beste leerling van de klas. 
Алёша мечта́л о лу́чшем бу́дущем.   Aljosja droomde van een betere toekomst. 

бо́льшая часть                het grootste deel 
бо́льшей ча́стью               grotendeels 

ста́рший брат                oudste broer 
мла́дшая сестра ́              jongste zus 

вы́сшее образова́ние           hoger onderwijs 

3.5 De overtreffende trap 

3.5.1 Vorming 

De overtreffende trap kan – net als de vergrotende trap – op twee manieren worden gevormd: 
§ са́мый + de stellende trap 

са́мый но́вый          nieuwst 
са́мый ва́жный         belangrijkst 
са́мый интере́сный      interessantst 
са́мый кре́пкий        sterkst 
са́мый ти́хий          stilst 

§ niet-samengestelde vergrotende trap + всех/всего́ 
нове́е  всех/всего́       nieuwst 
важнее́ всех/всего́      belangrijkst 
интере́снее всех/всего́   interessantst 

кре́пче всех/всего́       sterkst 
ти́ше всех/всего́        stilst 
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3.5.2 Gebruik 

De overtreffende trap met са́мый is verbuigbaar naar naamval, getal en geslacht. Daarbij wordt 
zowel са́мый als het bijvoeglijk naamwoord verbogen. Doordat deze overtreffende trap meer-
dere vormen kent, wordt hij vooral gebruikt als attributieve bepaling (zoals in het mooiste 
huis), waarin een bijvoeglijk naamwoord in naamval, getal en geslacht overeen moet komen 
met het woord waar het bij hoort: 

Они́ живу́т в сам́ом красив́ом до́ме на у́лице. Ze wonen in het mooiste huis van de straat. 
Это бы́ло сам́ый тяжёлый год в его́ жи́зни. Dat was het zwaarste jaar in zijn leven. 

De overtreffende trap met са́мый kan ook predicatief worden gebruikt: 

Этот год был сам́ый тяжёлый в его́ жи́зни. Dat jaar was het zwaarste in zijn leven. 
Четвёртый уро́к сам́ый труд́ный. De vierde les is het moeilijkst. 

De overtreffende trap met всех/всего́ is, net zoals de niet-samengestelde vergrotende trap 
waarmee hij gevormd wordt, onverbuigbaar en heeft daardoor maar één vorm. Daardoor kan 
hij uitsluitend predicatief worden gebruikt.  
De keuze tussen всех en всего́ wordt bepaald door de betekenis: 

§ всех       van alle, van allemaal (van alle gelijksoortige elementen in de groep) 
§ всего́      van alles (überhaupt) 

Четвёртый уро́к труднее́ всех. De vierde les is het moeilijkst.     [= van alle lessen] 
Этот рома́н интерес́нее всех. Deze roman is het interessantst.   [= van alle romans] 
Это важнее́ всего.́ Dat is het belangrijkst.         [= van alles] 

‘een van de + overtreffende trap’ 
De constructie ‘een van de + overtreffende trap’ wordt uitgedrukt met оди́н из + overtreffende 
trap. 

В э́том го́роде роди́лся один́ из сам́ых 
велиќих рус́ских поэт́ов. 

In deze stad is een van de grootste Russische 
dichters geboren. 

Het voorvoegsel наи-: versterking 
De vergrotende/overtreffende trap van het type лу́чший (zie het kader ‘Niet-samengestelde ver-
grotende trap op -ший’ in §3.4.2) en de vormen van de overtreffende trap met het suffix -ейший 
(zie het kader hieronder) kunnen worden versterkt met het partikel наи- aller-. 

наилу́чший результа́т het allerbeste resultaat 
путь наиме́ньшего сопротивле́ния de weg van de minste weerstand 

наисложне́йшая зада́ча een alleringewikkeldste opgave 
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Niet-samengestelde overtreffende trap op -ейший 
In wat verheven taalgebruik en in bepaalde vaste uitdrukkingen komt nog een derde overtreffende 
trap voor. Deze wordt gevormd met het achtervoegsel -ейший: 

но́вый nieuw          нове́йший  
у́мный verstandig        умне́йший  
просто́й eenvoudig       просте́йший 
ве́рный trouw          верне́йший 

прекра́сный schitterend   прекра́снейший 
бога́тый rijk           богате́йший 

De klemtoon ligt bij bijvoeglijke naamwoorden met е́е́nlettergrepige stam op het achtervoeg-
sel -ейший. Als de stam uit meer dan е́е́n lettergreep bestaat is het suffix meestal onbeklem-
toond. In de voorbeelden hierboven moet богате́йший dan ook als uitzondering worden be-
schouwd. 

Bij bijvoeglijke naamwoorden met een stam op -к, -г, -х treedt medeklinkerwisseling op. Het 
achtervoegsel luidt daarna-ай́ший en is altijd beklemtoond. 

высо́кий hoog         высоча́йший 
глубо́кий diep          глубоча́йший 
стро́гий streng         строжа́йший 
тих́ий stil            тиша́йший 
лёгкий licht, gemakkelijk   легча́йший 

Onregelmatige vormen hebben: 

бли́зкий dichtbij        ближа́йший 
коро́ткий kort         кратча́йший 
дорого́й duur, dierbaar    дража́йший 
ни́зкий laag           нижа́йший 

Deze vorm van de overtreffende trap wordt op drie manieren gebruikt:  

§ als een zuivere overtreffende trap 

В нём я ви́жу своего́ злей́шего врага́. Ik zie hem als mijn ergste vijand. 
Вы счита́ете э́тот вопро́с важней́шим на 
пове́стке дня? 

Vindt u die kwestie het belangrijkste op de 
agenda? 

§ als aanduiding voor een zeer hoge graad (een ‘elatief’) 

добрей́шая душа ́ een doodgoeie ziel 
честней́ший челове́к een goudeerlijk iemand 
чистей́шая ложь je reinste leugen 

§ als een vergrotende trap, voornamelijk in vaste verbindingen 
в дальней́шем in het vervolg 
дальней́шие разгово́ры verdere gesprekken 
в ближай́шем вре́мени in de nabije (naaste) toekomst 
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3.6 De korte vorm: vorming 

3.6.1 Uitgangen 

Naast hun reguliere vorm – die wel lange vorm wordt genoemd – hebben kwalitatieve bijvoeg-
lijke naamwoorden meestal ook een korte vorm. De korte vorm heeft slechts uitgangen voor 
getal en geslacht. Ze worden dus niet naar naamval verbogen.  
De uitgangen zijn als volgt: 

M F N pl 

– -а  -о -ы 

In fonemen weergegeven zien de uitgangen er als volgt uit:  

M F N pl 

– /-a/ /-o/ /-i/ 

Voorbeelden: 

M        F         N          PL 
но́вый nieuw      нов       нова ́      но́во       но́вы́ 
молодо́й jong      мо́лод     молода ́    мо́лодо     мо́лоды 
тих́ий stil        тих       тиха ́      тих́о       тих́и ́     (klankregel 1, §1.4.1) 
горя́чий warm     горя́ч      горяча́     горячо́      горячи ́   (spellingregel, §1.4.4) 

Afwijkende vormen hebben большо́й groot en ма́ленький klein: 

M        F         N          PL 
большо́й groot     вели́к      велика ́    велико́      велики ́   (klankregel 1, §1.4.1) 
ма́ленький klein    мал       мала ́      мало́       малы́ 

 
Bijvoeglijke naamwoorden: kwalitatief of relationeel 
Bijvoeglijke naamwoorden kunnen naar hun betekenis worden verdeeld in kwali-
tatieve en relationele bijvoeglijke naamwoorden.  

Kwalitatieve bijvoeglijke naamwoorden hebben een eigen, inherente betekenis. 
Ze kenmerken het zelfstandig naamwoord direct. 

но́вый    nieuw 
я́сный    duidelijk 
молодо́й   jong 
си́льный   krachtig 
хоро́ший   goed 

Relationele bijvoeglijke naamwoorden zijn afgeleid van een ander woord, waar-
mee ze nog steeds in relatie staan.  

де́тская кни́га kinderboek               [= кни́га для дете́й] 
кни́жный магази́н boekwinkel            [= магази́н книг] 
демократи́ческие стра́ны democratische landen [= стра́ны с демократ́ией] 

Relationele bijvoeglijke naamwoorden kennen geen trappen van vergelijking 
en geen korte vorm. 
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3.6.2 Vluchtige klinker 

Wanneer de stam van een bijvoeglijk naamwoord eindigt op een medeklinkergroep, heeft de 
mannelijke vorm meestal een vluchtige klinker: 

§ stam op medeklinker + -к of -г: vluchtige klinker -о- 

                    stam       korte vorm M 
кре́пкий sterk           крепк-      кре́пок 
лёгкий licht, gemakkelijk    лёгк-       лёгок 
у́зкий smal, nauw         узк-        у́зок 

до́лгий lang            долг-       до́лог 

го́рький bitter          го́рьк-      го́рек             (klankregel 2, §1.4.2) 
тя́жкий  moeilijk         тя́жк-       тя́жек            (klankregel 2, §1.4.2) 

§ stam op medeklinker (hard/zacht) + -н, -л, -р: vluchtige klinker -e- (beklemtoond: -ё-) 

                    stam       korte vorm M 
дли́нный lang          длинн-      дли́нен 
тру́дный moeilijk         трудн-      тру́ден 
у́мный verstandig        у́мн-       умён 

интере́сный interessant    интересн-    интере́сен 
дово́льный tevreden      довольн-    дово́лен 
си́льный krachtig        си́льн-      силён 
смешно́й grappig         смешн-      смешон́           (spellingregel, §1.4.4) 

тёплый warm            тёпл-       тёпел 
све́тлый licht           светл-       све́тел 

хит́рый slim, sluw        хитр-       хитёр 

Niet alle bijvoeglijke naamwoorden volgen bovengenoemde regels voor de vluchtige klinker. 
Uitzonderingen zijn onder meer: 

                   stam       korte vorm M 
до́лгий lang            до́лг-       до́лог                 (niet: до́лег) 
по́лный vol            по́лн-       по́лон                 (niet: по́лен) 
бы́стрый snel           быстр-      быстр                 (niet: бы́стер, быстёр) 
злой kwaad(aardig)       зл-        зол                   (niet: зел) 

Bij bijvoeglijke naamwoorden die zijn ontstaan uit verleden passieve deelwoorden op -нн- (zie 
§10.6 en §10.10) verdwijnt in de korte vorm mannelijk één н. Daardoor is er aan het eind geen 
medeklinkergroep meer en daarmee ook geen noodzaak voor een vluchtige klinker. In het vrou-
welijk, onzijdig en meervoud keert de -нн- weer terug: 

stam       M        F          N          pl. 
уве́ренный overtuigd     уве́ренн-     уве́рен     уве́ренна    уве́ренно    уве́ренны 
образо́ванный ontwikkeld  образо́ванн-  образо́ван  образо́ванна  образо́ванно  образо́ванны 
неожи́данный onverwacht  неожи́данн-  неожи́дан   неожи́данна  неожи́данно  неожи́данны 
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3.6.3 Accent van de korte vorm 

Het accent in de korte vorm is nogal grillig: het verspring vaak in een of meer vormen. Boven-
dien zijn er vaak dubbelvormen mogelijk, die gelijkwaardig kunnen zijn, maar waarbij soms 
ook één van de twee als verouderd wordt aangevoeld. 
In het algemeen geldt: hoe korter het woord, hoe groter de kans dat er in een of meer vormen 
een accentverschuiving plaatsvindt. 
Vuistregels: 

§ vergrotende trap op beklemtoond -е́е (zie §3.4.1): ook in de korte vorm vrouwelijk eind-
klemtoon 

 

Het is belangrijk te beseffen dat bij de klemtoon in de korte vorm sprake is van 
groeiende onregelmatigheid: 

1. De waarschijnlijkste vorm waarin de klemtoon naar de uitgang verspringt is 
het vrouwelijk – terwijl het in de overige vormen blijft liggen. 

2. Daarop volgen woorden waarin het accent in het vrouwelijk én meervoud 
naar de uitgang verspringt, terwijl het in het onzijdig op de stam ligt. 

3. Ten slotte zijn er vormen waarin ook in het onzijdig de klemtoon op de uit-
gang ligt – dat wil zeggen: met een consequent eindaccent. 

Als je alleen weet dat in het onzijdig de klemtoon op de uitgang ligt (zoals in 
легко́ licht), dan weet je dat het ook легка́ en легки́ is.  

Weet je alleen dat de klemtoon in het meervoud op de uitgang ligt (zoals in тихи ́
stil of легки́ licht), dan weet je zeker dat het in ieder geval тиха́ en легка́ is. Of 
het тих́о of тихо́, ле́гко of легко́ is, is dan niet per se bekend (het is overigens 
enerzijds ти́хо en anderzijds легко́).   

Als je alleen weet dat de klemtoon in het vrouwelijk op de uitgang ligt (zoals in 
нова́ nieuw), dan kun je niet met zekerheid zeggen waar die in het onzijdig of 
het meervoud ligt (het is но́во en новы́). 

§ éénlettergrepige stam:  
stamklemtoon in het onzijdig, eindklemtoon in het vrouwelijk en meervoud 

M        F         N          PL 
но́вый nieuw       нов        нова ́      но́во       новы ́
до́брый goed(aardig)  добр       добра ́     до́бро       добры ́
ми́лый lief         мил        мила ́       ми́ло        милы ́
просто́й eenvoudig   прост      проста ́     про́сто      просты́5 

belangrijkste uitzonderingen (eindklemtoon ook in het onzijdig) 
у́мный  verstandig    умён      умна ́      умно ́       умны ́
лёгкий licht         лёгок      легка ́     легко ́      легки ́
ма́ленький klein    мал        мала ́      мало ́       малы ́
по́лный vol        по́лон      полна ́     полно ́      полны ́
тёплый warm      тёпел      тепла ́     тепло ́      теплы ́

 
5 Bij alle vier de genoemde meervoudsvormen is volgens de woordenboeken ook de stamklemtoon mogelijk; in de praktijk wordt echter eigen-
lijk alleen de eindklemtoon gebruikt. 
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§ meerlettergrepige stam: 
stamklemtoon in alle vormen 

M        F         N          PL 
дово́льный tevreden      дово́лен     дово́льна    дово́льно     дово́льны 
знако́мый bekend        знако́м     знако́ма     знако́мо      знако́мы 
краси́вый mooi         краси́в      краси́ва     краси́во      краси́вы 
осторо́жный voorzichtig    осторо́жен   осторо́жна   осторо́жно    осторо́жны 
 

belangrijkste uitzonderingen 
счастли́вый gelukkig      счас́тлив     счас́тлива   счас́тливо    счас́тливы 

дешёвый goedkoop       дёшев     дешева ́    дёшево     дёшевы 
весёлый vrolijk         вес́ел      весела ́     вес́ело      вес́елы 
дорого́й duur, dierbaar    дор́ог     дорога ́    дор́ого      дор́оги 
молодо́й jong          мол́од     молода ́    мол́одо     мол́оды 
холо́дный koud         хол́оден    холодна ́   хол́одно     хол́одны 

большо́й groot         вели́к      велика ́    велико ́     велики ́
горя́чий heet          горя́ч      горяча ́     горячо ́      горячи ́ 
хоро́ший goed          хоро́ш      хороша ́    хорошо ́     хороши ́

высо́кий hoog          высо́к      высока ́    высоќо ́     высоќи ́
глубо́кий diep          глубо́к      глубока ́    глубоќо ́     глубоќи ́
далёкий ver           далёк      далека ́    далëко ́     далёки ́ 
широ́кий breed          широ́к      широка ́    широќо ́     широќи ́

3.7 Gebruik van de lange en de korte vorm 

De lange vorm van een bijvoeglijk naamwoord is volledig verbuigbaar naar naamval, getal en 
geslacht. Daardoor kan de lange vorm niet alleen predicatief maar ook attributief worden ge-
bruikt (zoals in een mooi huis). In deze positie moet een bijvoeglijk naamwoord immers in 
naamval, getal en geslacht overeenkomen met het woord waar het bij hoort. 
De korte vorm van een bijvoeglijk naamwoord kent geen naamvalsvormen. Daardoor kan deze 
vorm alleen predicatief worden gebruikt, zoals in het huis is mooi. 
Als een bijvoeglijk naamwoord predicatief wordt gebruikt, kan dus zowel de lange vorm als de 
korte vorm voorkomen. In heel algemene termen geldt dat: 

§ de lange vorm een kenmerk voorstelt als absolute karakteristiek;  
§ de korte vorm zegt dat het kenmerk geldt voor de gegeven omstandigheden. 

Ondanks deze omschrijving is het niet mogelijk nauwkeurig aan te geven wanneer een lange en 
wanneer een korte vorm moet worden gebruikt. Vaak zijn ze – zonder noemenswaardig bete-
kenisverschil – allebei mogelijk: 

Эта кни́га интере́сна.        Dat boek is interessant. 
Эта кни́га интере́сная.        Dat boek is interessant. 

De spreektaal heeft een voorkeur voor het gebruik van de lange vorm, tenzij er een duidelijke 
reden bestaat om een korte vorm te gebruiken.  
De korte vorm wordt in ieder geval gebruikt in de volgende situaties: 

§ in zinnen met als onderwerp э́то, всё, одно́ 
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Это интерес́но. Dat is interessant. 

Это бы́ло о́чень интерес́но. Dat was heel interessant. 

Всё яс́но. Alles is duidelijk. 

Одно́ хорошо ́… Het is maar goed dat …  
(lett. Eе́n ding is goed …) 

§ als naamwoordelijk deel van het gezegde in een onpersoonlijke zin (zie het kader ‘On-
persoonlijke zinnen’ in §13.3.2) 

Уже́ поз́дно. Het is al laat. 

Здесь хол́одно. Het is koud hier. 

Мне прият́но, что вы пришли́. Ik vind het fijn dat jullie gekomen zijn. 

§ als het bijvoeglijk naamwoord vergezeld gaat van een nadere bepaling (zoals een voort-
zetselbepaling, een bepaling met een verbogen naamval of een infinitief) 

Она́ способ́на к муз́ыке. Ze heeft aanleg voor muziek. 

Эта кни́га интерес́на для студен́тов. Dit boek is interessant voor studenten. 

Он не по годам́ умён. Hij is verstandig voor zijn leeftijd. 

Она́ похож́а на свою ́мам́у. Ze lijkt op haar moeder. 

Круго́м всё бы́ло бело ́от снеѓа. Rondom was alles wit van sneeuw. 

Он мне дор́ог. Hij is mij dierbaar. 

Ко́мната полна ́гостей́. De kamer is vol gasten. 

Я готов́ пойти.́ Ik ben klaar om te vertrekken. 

§ om een overmaat van een eigenschap uit te drukken: 

Стол высоќий. De tafel is hoog.     
   [= objectief feit] 

Стол высоќ. De tafel is te hoog.   
   [= bijv. voor een klein persoon] 

Сапоги́ большие́. De laarzen zijn groot. 
   [= objectief feit]. 

Сапоги́ велики.́ De laarzen zijn te groot.  
   [= voor een bepaalde, niet genoemde persoon] 

Он уже́ стар́ый. Hij is al oud. 

Он уже́ стар для эт́ого. Hij is daarvoor al te oud. 

§ om de tijdelijkheid van een eigenschap uit te drukken 

Он бол́ен. Hij is ziek.     [= tijdelijk] 

Он больной́. Hij is ziekelijk.   [= van karakter, permanent] 

Он зол. Hij is kwaad, heeft de pest in. 
   [= een bui, op dit moment] 

Он злой. Hij is boosaardig. 
   [= van karakter] 

Bij sommige woorden heeft de tijdelijkheid of andersoortige ‘beperktheid’ van de korte vorm 
zo’n groot effect, dat je kunt spreken van verschillende betekenissen van de lange en de korte 
vorm: 
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живо́й levendig          жив levend, in leven (zijn) 
хоро́ший goed          хоро́ш knap, mooi 
плохо́й slecht           плох er slecht aan toe (zijn) 
наме́ренный opzettelijk    наме́рен van plan (zijn) 
пра́вый rechtvaardig      прав gelijk (hebben) 

Он живой́. Hij is levendig. 

Твой де́душка ещё жив? Leeft je opa nog? 

Он плохой́. Hij is een slecht mens. 

Мать совсе́м плоха.́ Moeder is er erg slecht aan toe. 

Она́ о́чень хороша.́ Ze is heel knap. 

– Вы прав́ы, – сказа́ла Ма́ша. “U hebt gelijk”, zei Masja. 

Он намер́ен вы́полнить э́то. Hij is van plan dat uit te voeren. 

Het bijvoeglijk naamwoord рад blij bestaat zelfs uitsluitend als korte vorm: een lange vorm als 
ра́дый is er niet: 

Мать рад́а, что сын верну́лся домо́й. Moeder is blij dat haar zoon weer thuis is. 
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4. HET BIJWOORD 

4.1 Inleiding 

Bijwoorden dienen ter nadere bepaling van een ander woord, zoals een werkwoord, een bij-
voeglijk naamwoord of zelfs een ander bijwoord: 

Маши́на быс́тро е́дет.           De auto rijdt snel. 
оч́ень бы́страя маши́на         een erg snelle auto 
Маши́на оч́ень бы́стро е́дет.      De auto rijdt erg snel. 

Bijwoorden hebben geen getal, geslacht of naamval. Ze richten zich op geen enkele manier naar 
het woord dat ze nader bepalen: er is maar één vorm, en die is onveranderlijk. Bijwoorden kun-
nen zijn afgeleid van een bijvoeglijk naamwoord of geheel op zichzelf staan. 

4.2 Oorspronkelijke bijwoorden 

De belangrijkste niet-afgeleide bijwoorden van het Russisch zijn hieronder opgenoemd: 
§ bijwoord van ontkenning 

не            niet 

§ bijwoorden van graad 
о́чень          heel, erg 
почти ́         bijna 
сли́шком        te 
совсе́м         volstrekt, geheel 
весьма ́        zeer 
гора́здо        aanzienlijk 
едва ́          nauwelijks, amper 

§ bijwoorden van plaats 
здесь          hier 
там           daar 

везде ́         overal 
нигде́          nergens 

где?           waar? 
где́-то          ergens 
где́-нибудь      ergens 

§ bijwoorden van richting 
сюда ́           hierheen 
туда ́          daarheen 
отсюд́а         vanhier 
отту́да         vandaar 
никуда ́        nergens heen 

куда́?          waarheen? 
отку́да?        waarvandaan? 

куда́-то         ergens heen 
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куда́-нибудь     ergens heen 

§ bijwoorden van tijd 
сейча́с         nu 
то́лько что      zojuist 

всегда ́         altijd 
никогда́        nooit 

когда?         wanneer? 
когда́-то        eens, ooit 
когда́-нибудь    eens, ooit 

сего́дня        vandaag  
вчера ́         gisteren  
за́втра         morgen 
позавчера ́      eergisteren 
послеза́втра     overmorgen 

у́тром         ’s ochtends 
днём          ’s middags 
ве́чером        ’s avonds 
но́чью         ’s nachts 

§ bijwoorden van wijze 
так            zo 
ника́к          op geen enkele manier 

как?           hoe? 

ка́к-то          op de een of andere manier 
ка́к-нибудь      op de een of andere manier 

§ bijwoorden van reden 
почему́?        waarom? 
поэ́тому        daarom 

почему́-то       om een of andere reden 
почему́-нибудь   om een of andere reden 

 

Zie voor het verschil tussen de hierboven genoemde bijwoorden op -то en 
op -нибудь de uitleg over de onbepaalde voornaamwoorden met deze zelfde 
achtervoegsels in §5.11.1. 

 

 

Bij het gebruik van de ontkennende bijwoorden нигде́ nergens, никогда́ nooit en 
никуда́ nergens heen moet ook het gezegde nog eens worden ontkend. Er is dus 
sprake van een dubbele ontkenning (zie §13.1).  

Они никогда ́не ́были в кино́.   Ze zijn nog nooit in de bioscoop geweest.  
Он никуда ́не пошёл.        Hij is nergens heen gegaan. 
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4.3 Afgeleide bijwoorden 

Veel bijwoorden zijn afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden. Ze zijn in vorm identiek met de 
korte vorm onzijdig (zie §3.6). 

bijvoeglijk naamwoord             bijwoord 
плохо́й slecht                   пло́хо 
хоро́ший goed                   хорошо́ 
краси́вый mooi                  краси́во 

Он плох́о писа́л. Hij schreef slecht. 
Она́ хорошо ́говори́ла по-ру́сски. Ze sprak goed Russisch. 

Bijvoeglijke naamwoorden op -ский – die geen korte vorm hebben –vormen een bijwoord dat 
uitgaat op -ски: 

bijvoeglijk naamwoord             bijwoord 
демократи́ческий democratisch       демократи́чески 
крити́ческий kritisch              крити́чески 
системати́ческий systematisch        системати́чески 

ру́сский Russisch                 по-ру́сски 
голла́ндский Nederlands           по-голла́ндски 

русофо́бский russofoob            русофо́бски 

De vergrotende trap van afgeleide bijwoorden is identiek aan de niet-samengestelde vergro-
tende trap van het bijvoeglijk naamwoord (zie §3.4.1): 

stellende trap                   vergrotende trap 
далеко́ ver                     да́льше verder 
я́сно duidelijk                   ясне́е duidelijker 
пло́хо slecht                    ху́же slechter 
хорошо́ goed                   лу́чше beter 
интере́сно interessant             интере́снее interessanter 
поня́тно begrijpelijk               поня́тнее begrijpelijker 

Он говори́т по-ру́сски луч́ше, чем я / лучше меня́. Hij spreekt beter Russisch dan ik. 
Я пло́хо говорю ́по-голла́ндски, а Юра говорит́ 
ещё хуж́е. 

Ik spreek slecht Nederlands, maar Jura spreekt 
het nog slechter. 

Мит́я сиде́л дал́ьше от доски́, чем я. Mitja zat verder van het bord dan ik. 

De samengestelde vergrotende trap treffen we bij bijwoorden zelden aan. Hij wordt vrijwel 
uitsluitend gebruikt wanneer van het bijvoeglijk naamwoord waarvan het bijwoord is afgeleid 
geen niet-samengestelde vergrotende trap kan worden gevormd: 

Тепе́рь он отно́сится к э́тому бо́лее критич́ески. Nu staat hij daar kritischer tegenover. 

Om de overtreffende trap van een bijwoord weer te geven wordt uitsluitend de volgende con-
structie gebruikt (zie §3.5.1):  

niet-samengestelde vergrotende trap + всех/всего́ 

Daarbij wordt всех van allen gebruikt in een vergelijking met personen, en всего́ van alles in 
een vergelijking van zaken: 

Ната́ша поёт луч́ше всех. Natasja zingt het mooist. 
Бол́ьше всего ́я люблю ́му́зыку. Het meest houd ik van muziek. 
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5. HET VOORNAAMWOORD 

5.1 De persoonlijke voornaamwoorden 

 
 

1e persoon 2e persoon 3e persoon 
M F N 

sg. N я ik ты jij он hij она́ zij оно́ het 
 G меня́ тебя́ его ́ её его ́
 D мне тебе́ ему́ ей ему́ 
 A меня́ тебя́ его ́ её его ́
 I мной тобо́й им ей им 
 L мне тебе́ о нём о ней о нём 
pl. N мы wij вы jullie они́ zij 
 G нас вас их 
 D нам вам им 
 A нас вас их 
 I на́ми ва́ми и́ми 
 L нас вас (о) них 

 
Toelichting: 

§ Met он, она́, оно́ en они́ wordt terugverwezen naar een eerder genoemd zelfstandig 
naamwoord. Het onderscheid naar geslacht speelt alleen een rol in het enkelvoud: 

Где профе́ссор? Он до́ма.         Waar is de professor? Hij is thuis. 

Где кни́га? Она ́на столе́.          Waar is het boek? Het ligt op tafel. 

Где письмо́? Оно ́на столе́.         Waar is de brief? Die ligt op tafel. 

Где профессора́? Они ́до́ма.        Waar zijn de professoren? Ze zijn thuis. 

Где кни́ги? Они ́на столе́.          Waar zijn de boeken? Ze liggen op tafel. 

Где пи́сьма? Они ́на столе́.         Waar zijn de brieven? Ze liggen op tafel. 

 

Bij de terugverwijzing wordt in het Russisch uitsluitend gekeken naar het gram-
maticale geslacht; in het Nederlands speelt het biologische geslacht een grotere 
rol: 

Ребёнок шёл по у́лице. Он ел я́блоко.     
Het kind liep over straat. Hij/zij at een appel. 

§ De г in его́ wordt uitgesproken als [v]: е[v]о́ (zie §1.5.7). 
§ Voor мне en мной wordt de verlengde vorm van voorzetsels gebruikt (zie §11.2.1): 

Он подошёл ко мне. Hij kwam naar me toe. 

Иди́ со мной! Kom met me mee! 

§ De verbogen vormen van он, она́ en оно́ krijgen een н- voorgevoegd als er een voorzet-
sel voor staat (zie ook §11.2.2). 

Мы говори́ли с ним. We hebben met hem gesproken. 

Ива́н ча́сто ду́мал о ней. Ivan dacht vaak aan haar. 
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Let op: deze н- wordt alleen toegevoegd aan persoonlijke voornaamwoorden. Bij 
de bezittelijke voornaamwoorden его́ zijn, её haar en их hun (zie §5.2.2) gebeurt 
dit niet: 

Все переживаю́т за него.́        Iedereen leeft met hem mee. 

Все переживаю́т за его ́отца.́     Iedereen leeft mee met zijn vader. 

Мы уже́ говори́ли о них.       We hebben het al over hen gehad. 

Они́ ду́мают об их друж́бе.     Ze dachten na over hun vriendschap. 

 

Jij en ik, m’n broer en ik 
Constructies als jij en ik, m’n broer en ik – dat wil zeggen: een nevenschikking waarvan 
ten minste één van de leden een persoonlijk voornaamwoord is – worden in het Rus-
sisch uitgedrukt met een meervoud еn het voorzetsel с + instr. met. 

мы с тобо́й    jij en ik 
мы с вам́и     u en ik, jullie en ik 
мы с ней      zij (vrouwelijk) en ik 
мы с ни́ми     zij (meervoud) en ik 

мы с бра́том   m’n broer en ik 
   вы с Ива́ном   Ivan en jij 

они ́с му́жем   zij en haar man, hij en zijn man 

5.2 De bezittelijke voornaamwoorden 

De bezittelijke voornaamwoorden van het Russisch luiden als volgt: 

sg.  1 mijn мой 
 2 jouw твой 
 3 zijn его ́
  haar её 
pl. 1 onze наш 
 2 jullie, uw ваш 
 3 hun их 

 
sg./pl.  1/2/3 iemands eigen свой 
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5.2.1 мой mijn, твой jouw, наш onze, ваш jullie, uw 

De volledige verbuiging van мой mijn en наш onze: 

 M F N pl 

N мой моя́ моё мои́ 
G моего ́ мое́й моего ́ мои́х 
D моему́ мое́й моему́ мои́м 
A [= N/G] мою́ моё [= N/G] 
I мои́м мое́й мои́м мои́ми 
L моём мое́й моём мои́х 

 
 M F N pl 

N наш на́ша на́ше на́ши 
G на́шего на́шей на́шего на́ших 
D на́шему на́шей на́шему на́шим 
A [= N/G] на́шу на́ше [= N/G] 
I на́шим на́шей на́шим на́шими 
L на́шем на́шей на́шем на́ших 

Toelichting: 
§ De vier bezittelijke voornaamwoorden voor de 1e en 2e persoon enkelvoud (мой mijn, 

твой jouw) en de 1e en 2e persoon meervoud (наш onze, ваш jullie) worden verbogen 
als bijvoeglijke naamwoorden. 

§ Zoals мой mijn gaat ook твой jouw; zoals наш onze gaat ook ваш jullie, uw. 
§ Deze bezittelijke voornaamwoorden komen – net als bijvoeglijke naamwoorden – wat 

naamval, getal en geslacht overeen met het woord waar ze bij staan.  
Ze hebben daardoor elk aparte vormen voor het mannelijk, vrouwelijk, onzijdig en 
meervoud. In het meervoud vervalt het onderscheid tussen de geslachten. 

 

Anders dan in het Nederlands worden in het Russisch bezittelijke voornaamwoor-
den ook gebruikt als naamwoordelijk deel van het gezegde. 

Эта кни́га моя́.          Dat boek is van mij. 
Этот слова́рь твой?       Is dat woordenboek van jou? 

Voorbeelden: 

Это наш учит́ель. Dit is onze leraar. 
Моё им́я Бори́с. Mijn naam is Boris. 
Как ваш́а фами́лия? Hoe is uw achternaam? 

 

Het geslacht van het woord waarnaar verwezen wordt doet niet ter zake: 

Меня́ зову́т Алёна. Это мой телефо́н.    Ik heet Aljona. Dit is mijn telefoon. 

Меня́ зову́т Алексан́др. Это моя кни́га.   Ik heet Aleksandr. Dit is mijn boek. 

Меня́ зову́т Пётр. Это мои ́роди́тели.    Ik heet Pjotr. Dit zijn mijn ouders. 
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5.2.2 его ́zijn, её haar, их hun 

его́  zijn 
её haar 
их hun 

Toelichting: 
§ De bezittelijke voornaamwoorden voor de 3e persoon (enkelvoud en meervoud) wor-

den niet verbogen: ze hebben altijd dezelfde vorm. Welke vorm gekozen wordt, hangt 
af van het geslacht van het woord waarnaar het verwijst. 

Voorbeelden: 

Вот его ́после́днее письмо́. Hier heb je zijn laatste brief. 

Это его ́кни́га. Dat is zijn boek. 

Её пи́сьма на столе́. Haar brieven liggen op tafel. 

Их телефо́н зазвони́л. Hun telefoon ging. 

Знаменит́ые писат́ели и их кни́ги. Beroemde schrijvers en hun boeken. 

5.2.3 свой iemands eigen 

 M F N pl 

N свой своя́ своё свои́ 
G своего ́ свое́й своего ́ свои́х 
D своему́ свое́й своему́ свои́м 
A [= N/G] свою́ своё [= N/G] 
I свои́м свое́й свои́м свои́ми 
L своём свое́й своём свои́х 

Toelichting: 
§ Het bezittelijk voornaamwoord свой iemands eigen wordt verbogen als een bijvoeglijk 

naamwoord.  

Gebruiksregels en voorbeelden: 
§ Свой kan terugverwijzen naar alle personen, zowel enkelvoud als meervoud.  
§ Свой verwijst altijd terug naar het onderwerp van de zin. Dit betekent ook dat свой  

nooit zelf deel kan uitmaken van het onderwerp.  
§ Свой mag worden gebruikt als het onderwerp een 1e of 2e persoon is. De bezittelijke 

voornaamwoorden мой mijn, твой jouw, наш onze en ваш jullie, uw kunnen ook wor-
den gebruikt: 

Я забы́л мою/́свою ́кни́гу. Ik ben mijn boek vergeten. 

Мы пи́шем э́ти слова́ в наш́их/своих́ тетра́дях. We schrijven die woorden op in onze schriften. 

Где ты оста́вил твою/́свою ́ру́чку? Waar heb je je pen laten liggen? 

Я дал тебе́ мою/́свою ́кни́гу. Ik heb je mijn boek gegeven. 

§ Свой moet worden gebruikt als het onderwerp een 3e persoon is. De bezittelijke voor-
naamwoorden его́ zijn, её haar en их hun kunnen dan niet worden gebruikt. 
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Пётр ви́дел своего ́брат́а. Pjotr zag z’n broer. 

Ири́на сиди́т на своём сту́ле. Irina zit op d’r stoel. 

Игорь забы́л свою ́кни́гу. Igor is z’n boek vergeten. 

Omdat свой terugverwijst naar het onderwerp, gaat het hier om respectievelijk Pjotrs 
eigen broer, Irina’s eigen stoel en Igors eigen boek. 
De vormen его́ zijn, её haar en их hun verwijzen nooit terug naar het onderwerp. 

Пётр ви́дел его ́брат́а. Pjotr zag zijn broer.  [= die van een ander] 

Ири́на сиди́т на её сту́ле. Irina zit op haar stoel. [= die van een ander] 

Они́ ду́мают об их отце́. Zij denken aan hun vader. [= die van anderen] 
 

 

Bij het weergeven van het Nederlandse zijn, haar of hun moet dus altijd worden 
beoordeeld of sprake is van een terugverwijzing naar het onderwerp van de zin 
en – zo ja – of dan свой of его/её/их moet worden gebruikt. 

§ Свой moet ook worden gebruikt bij een gebiedende wijs. Het slaat dan terug op het 
niet-genoemde, impliciete onderwerp: de aangesproken persoon. 

Спроси́ своего ́брат́а.    (niet: твоего́ бра́та) Vraag het aan je broer. 
Возьми́те свои ́ве́щи.    (niet: ваш́и ве́щи) Pak jullie spullen. 
Позвони́ своему ́дру́гу.   (niet: твоему́ дру́гу) Bel je vriend. 

§ Als свой wordt gebruikt in een bijzin, dan bepaalt niet het onderwerp van de hoofdzin 
het gebruik van свой, maar het onderwerp van de bijzin: 

Он спроси́л, где я оста́вил мою/́свою ́ру́чку. Hij vroeg waar ik m’n pen had laten liggen. 

Пав́ел спроси́л, ви́дел ли я его ́отца́. Pavel vroeg of ik zijn vader had gezien. [= Pavels va-
der] 

Пав́ел спроси́л, ви́дел ли я своего ́отца́. Pavel vroeg of ik m’n vader had gezien.  

In onderstaande zin is свой onmogelijk. Het moet terugverwijzen naar het onderwerp, 
maar het zinsdeel met het bezittelijk voornaamwoord is zelf het onderwerp. Om te ver-
wijzen naar Pavels vader moet – ook al is het z’n eigen vader – gekozen worden voor 
его́: 

Пав́ел спроси́л, до́ма ли его́ оте́ц. Pavel vroeg of zijn vader thuis was. 
 

Свой in de betekenis eigen (niet van een ander) 
Свой kan ook worden gebruikt als bijvoeglijk naamwoord. Het betekent dan eigen (niet 
van een ander). In deze betekenis kan het wél in het onderwerp van een zin staan: 

У меня́ своя́ ко́мната. Ik heb een eigen kamer. 
Это свой челове́к. Dat is iemand van ons. 
Это все свои́. Al deze mensen horen bij ons. 
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5.3 De vragende voornaamwoorden 

5.3.1 кто? wie, что? wat 

 кто? 
wie? 

что? 
wat? 

N кто что 
G кого ́ чего́ 
D кому ́ чему́ 
A кого ́ что 
I кем чем 
L ком чём 

Gebruiksregels en voorbeelden: 
§ Кто en что worden uitsluitend zelfstandig gebruikt.  

Кто э́то сказа́л? Они́. Wie hebben dat gezegd? Zij. 

Кто э́то был? Та́ня. Wie was dat? Tanja. 

Что э́то бы́ло? Wat was dat? 

§ Кто is grammaticaal mannelijk en enkelvoud. Als het het onderwerp in een zin is, moet 
het werkwoord dus altijd overeenkomen met de vorm voor het mannelijk enkelvoud. 
Het grammaticale geslacht is hier belangrijker dan het biologische geslacht. 

Кто был на занят́ии? Анна. Wie was er op college? Anna. 

Кто был на занят́ии? Анна и Макси́м. Wie waren er op college? Anna en Maksim. 

§ Что is grammaticaal onzijdig en enkelvoud. Als het het onderwerp in een zin is, moet 
het werkwoord dus altijd overeenkomen met de vorm voor het onzijdig enkelvoud. 

Что там произошло?́ Wat gebeurde daar? 
 

 

Кто en что worden ook gebruikt als betrekkelijk voornaamwoord na een vorm 
van het aanwijzend voornaamwoord тот. Zie §5.4.2. 

5.3.2 какой́? wat voor een?, welke? 

 како́й wat voor een?, welke? 
 M F N pl 

N како́й кака́я како́е каки́е 
G како́го како́й како́го каки́х 
D како́му како́й како́му каки́м 
A [= N/G] каку́ю како́е [= N/G] 
I каки́м како́й каки́м каки́ми 
L како́м како́й како́м каки́х 
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Toelichting: 
§ Како́й wordt volledig verbogen als een bijvoeglijk naamwoord, met vormen voor het 

enkelvoud (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) en het meervoud. 

Gebruiksregels: 
§ Како́й wordt attributief gebruikt. 

Како́й язы́к? Wat voor een taal? Welke taal? 

Кака́я студе́нтка? Wat voor studente? Welke studente? 

Како́е де́ло? Wat voor een zaak? Welke zaak? 

5.4 De betrekkelijke voornaamwoorden 

5.4.1 котор́ый die, dat 

 кото́рый die, dat 
 M F N pl 

N кото́рый кото́рая кото́рое кото́рые 
G кото́рого кото́рой кото́рого кото́рых 
D кото́рому кото́рой кото́рому кото́рым 
A [= N/G] кото́рую кото́рое [= N/G] 
I кото́рым кото́рой кото́рым кото́рыми 
L кото́ром кото́рой кото́ром кото́рых 

Toelichting: 
§ Кото́рый wordt verbogen als een bijvoeglijk naamwoord (type но́вый).  

Gebruiksregels: 
§ Кото́рый wordt gebruikt als het betrekkelijk voornaamwoord terugverwijst naar een 

zelfstandig naamwoord.  
§ Кото́рый komt in geslacht en getal overeen met het woord in de hoofdzin waarnaar 

het terugverwijst.  
§ De naamval van кото́рый wordt volledig bepaald door zijn functie in de bijzin.  

Voorbeelden: 
§ In de volgende zinnen is het betrekkelijk voornaamwoord steeds het onderwerp in de 

bijzin. Daarom staat het in de nominatief: 

Адрес, котор́ый был на письме́, был не-
пра́вильный. 

Het adres dat op de brief stond, was verkeerd. 

Учени́ца, котор́ая чита́ла, ру́сская. De leerlinge die zat te lezen, is een Russische. 

Письмо́, котор́ое бы́ло здесь, моё. De brief die hier lag, is van mij. 

Они́ слу́шали профе́ссора, котор́ый говори́л о 
Турге́неве. 

Ze luisterden naar de professor, die sprak over 
Toergenev. 

Ook in de laatste zin hierboven staat кото́рый in de nominatief omdat het het onder-
werp is van de bijzin. Het is mannelijk en enkelvoud omdat het terugverwijst naar de 
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профе́ссора professor in de hoofdzin, dat in de accusatief (= genitief) staat omdat het 
het lijdend voorwerp is. Op de naamval van кото́рый heeft dat laatste geen invloed.  

§ In de volgende zinnen is het betrekkelijk voornaamwoord steeds het lijdend voorwerp 
in de bijzin. Daarom staat het in de accusatief: 

Текст, котор́ый я перевёл вчера́, был о́чень 
тру́дный. 

De tekst die ik gisteren heb vertaald was erg moei-
lijk. 

Где ру́чка, котор́ую я купи́л вчера́? Waar is de pen die ik gisteren heb gekocht? 

Преподават́ель, котор́ого мы спроси́ли об 
э́том, не отве́тил. 

De docent aan wie we het vroegen, gaf geen ant-
woord. 

§ Кото́рый kan ook in voorzetselconstructies en andere bijvoeglijke bepalingen voorko-
men. Ook daarin richt het zich wat naamval betreft naar de functie in de bijzin: 

Где тетра́дь, в котор́ой я пишу́ слова́? Waar is het schrift waarin ik de woorden opschrijf? 

Студе́нт, котор́ому я дал э́ту кни́гу, ру́сский. De student aan wie ik dat boek heb gegeven is een 
Rus. 

Люд́и, с котор́ыми мы говори́ли, профессора́. De mensen met wie we hebben gesproken zijn pro-
fessor. 

Слав́а, роди́тели котор́ого у́мерли, жил в 
де́тском до́ме. 

Slava, van wie de ouders waren overleden, 
woonde in een kindertehuis. 

 

 

Слав́а, родит́ели котор́ого у́мерли …  
Slava, van wie de ouders waren overleden … 

Deze constructie laat zien dat als кото́рый bijvoeglijk wordt gebruikt, het ach-
ter het woord staat waar het bij hoort. De combinatie родит́ели кото́рого bete-
kent dus letterlijk de ouders van wie. 

5.4.2 кто die, что wat, dat 

 кто 
die 

что 
wat, dat 

N кто что 
G кого ́ чего́ 
D кому ́ чему́ 
A кого ́ что 
I кем чем 
L ком чём 

Gebruiksregels: 
§ Кто wordt gebruikt bij het terugverwijzen naar personen; что wordt gebruikt bij het 

terugverwijzen naar zaken.  
§ Кто en что worden gebruikt om terug te verwijzen naar een voornaamwoord of naar 

een zelfstandig gebruikt bijvoeglijk naamwoord:  
тот, кто …         degene die … 
ка́ждый, кто …      iedereen die … 



 

123 
 

все, кто …         allen die … 

то, что …          datgene wat … 
всё, что …         alles wat … 

пе́рвый, кто …      de eerste die … 
са́мое ва́жное, что …  het belangrijkste wat … 

§ Кто is altijd mannelijk en enkelvoud; что is altijd onzijdig en enkelvoud. De naamval 
waarin ze staan, hangt af van hun functie in de bijzin.  

Voorbeelden: 
§ In de volgende zinnen is het betrekkelijk voornaamwoord steeds het onderwerp in de 

bijzin. Daarom staan кто en что in de nominatief: 

Тот, кто э́то сказа́л, лжец. Degene die dat gezegd heeft, is een leugenaar. 

Каж́дый, кто то́лько мо́жет, хо́чет быть в э́тот 
ве́чер до́ма. 

Ieder die maar kan, wil op die avond thuis zijn. 

Все, кто бывал́ на занят́иях, сда́ли экзам́ен. Iedereen die op de lessen is geweest, is geslaagd 
voor het tentamen. 

То, что сейча́с происхо́дит – это кошма́р. Dat wat er nu gebeurt, is een nachtmerrie. 
 

 

Все, кто бывал́ на занят́их, сдал́и экзам́ен. 
Iedereen die op de lessen is geweest, is geslacht voor het tentamen. 

Het getal van de werkwoorden in deze zin is opmerkelijk: 

Het werkwoord van de hoofdzin, сда́ли, staat in het meervoud omdat все – het 
onderwerp van de hoofdzin – een meervoud is.  

In de bijzin is кто het onderwerp. Omdat кто altijd mannelijk en onzijdig is, wat 
er verder ook gebeurt, staat ook het werkwoord in het mannelijk enkelvoud: 
быва́л. 

§ In de volgende zin is het betrekkelijk voornaamwoord het lijdend voorwerp in de bijzin. 
Daarom worden de accusatiefvormen кого́ en что gebruikt: 

Тот, кoго ́я ви́дел, уже ушёл. Degene die ik gezien heb, is alweer weg. 

Это всё, что я знаю́. Dat is alles wat ik weet. 

То, что он сказа́л, я уже́ знал. Dat wat hij zei, wist ik al. 

Он ве́рит всему,́ что я говорю.́ Hij gelooft alles wat ik zeg. 
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5.5 De aanwijzende voornaamwoorden 

5.5.1 эт́от deze, die, dat en тот die, dat 

 M  F N pl 

N э́тот э́та э́то э́ти 
G э́того э́той э́того э́тих 
D э́тому э́той э́тому э́тим 
A = [N/G] э́ту э́то = [N/G] 
I э́тим э́той э́тим э́тими 
L э́том э́той э́том э́тих 

 
 M  F N pl 

N тот та то те 
G того ́ той того ́ тех 
D тому ́ той тому ́ тем 
A = [N/G] ту то = [N/G] 
I тем той тем те́ми 
L том той том тех 

Toelichting: 
§ De twee aanwijzende voornaamwoorden э́тот deze, die, dat en тот die, dat hebben 

aparte vormen voor mannelijk, vrouwelijk en onzijdig, en gemeenschappelijke vormen 
in het meervoud. 

§ De verbuiging van э́тот еn тот is grotendeels identiek. Let op het verschil tussen de twee 
wat klinker betreft: in de instr.sg.m., instr.sg.n. en in het gehele meervoud wijken die af. 

Gebruiksregels en voorbeelden: 
§ Этот wordt vooral attributief gebruikt: 

э́тот уро́к       deze les 
э́та студе́нтка    deze studente 
э́то письмо́      deze brief 

§ Zelfstandig wordt эт́от alleen gebruikt in zinnen van het type dit is … 
Это уро́к № 1.    Dit is les 1. 
Это Бори́с.      Dit is Boris. 
Это моя́ кни́га.    Dit is mijn boek. 

 

 

In de zin Это Бори́с Dit is Boris is meteen duidelijk dat э́то zelfstandig gebruikt 
is. Attributief zou het aanwijzend voornaamwoord de vorm э́тот gehad hebben: 
э́тот Бори́с deze Boris. 

§ Тот wordt attributief gebruikt in contrast met een eerder genoemd э́тот: deze … die. 
In deze tegenstelling verwijst э́тот naar het element ‘dichtbij’ (deze, dit), тот naar het 
element ‘verder weg’ (die, dat): 

Этот студе́нт чита́л, а тот говори́л. Deze student las en die zat te praten. 



 

125 
 

§ Тот kan ook worden gebruikt om een ‘verder weg’ gelegen element aan te duiden als het 
dichtbij element niet wordt genoemd. Impliciet is dat element dan echter wel aanwezig: 

На том берегу́ [= не на э́том] Op de andere oever. [= d.w.z. niet op deze] 

§ Daarnaast wordt тот gebruikt als ‘hulpwoord’ vóór een betrekkelijke bijzin. In het Ne-
derlands wordt dan geen aanwijzend voornaamwoord gebruikt: 

Тот уро́к, котор́ый мы вы́учили вчера́, не 
тру́дный. 

De les die we gisteren hebben geleerd, is niet moei-
lijk. 

Той кни́ги, кото́рая нам была́ нужна́, не́ было. Het boek dat we nodig hadden, was er niet. 

Это та кни́га, кото́рая нам нужна́. Dat is het boek dat we nodig hebben. 

Het betrekkelijk voornaamwoord тот kan vóór een betrekkelijke bijzin ook zelfstandig 
worden gebruikt. Het Nederlands gebruikt dan degene die, datgene wat (of, korter: wie, 
wat): 

Это зна́ют те, кто был на занят́ии. Dat weten degenen die op college waren. 

То, что нам ну́жно. Datgene wat wij nodig hebben. 
 

 

Het betrekkelijk voornaamwoord кто is altijd mannelijk en enkelvoud. Daarom 
wordt de werkwoordsvorm был gebruikt, ook al waren er meer personen op col-
lege. Zie §5.4.2. 

§ Een bijzonder gebruik van тот is in de constructie не тот onjuist, niet goed, de verkeerde: 
Я набра́л не тот но́мер. Ik heb het verkeerde nummer gedraaid. 

Она се́ла не в тот тролле́йбус. Ze nam de verkeerde trolleybus. 

Это не совсе́м то. Dat is niet helemaal goed. 

5.5.2 такой́ zo’n, een dergelijke 

 M F N pl 

N тако́й така́я тако́е таки́е 
G тако́го тако́й тако́го таки́х 
D тако́му тако́й тако́му таки́м 
A [= N/G] таку́ю тако́е [= N/G] 
I таки́м тако́й таки́м таки́ми 
L тако́м тако́й тако́м таки́х 

Toelichting: 
§ Тако́й zo’n, een dergelijke wordt volledig verbogen als een bijvoeglijk naamwoord, met 

vormen voor het enkelvoud (mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) en het meervoud. 

Gebruiksregels: 

§ Тако́й wordt attributief gebruikt: 
Я рад, что у меня́ такой́ друг. Ik ben blij dat ik zo’n vriend heb. 

Я бы ра́да прочита́ть такую́ кни́гу. Ik zou graag zo’n boek lezen. 
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§ Тако́й komt ook voor in vaste constructies met de vraagwoorden кто? wie? en что? 
wat? Hiermee wordt naar de aard van een persoon of zaak geïnformeerd. 

кто тако́й …?      wie is …?, wat is … voor iemand? 
кто э́то тако́й?      wie is dat?, wat is dat voor iemand?  

что тако́е …?      wat is …?, wat is … voor iets? 
что э́то тако́е?      wat is dat?, wat is dat voor iets?  

Кто тако́й Владимир Путин? Wie is Vladimir Poetin?  

Кто така́я Светла́на Алексие́вич? Wat is Svetlana Aleksijevitsj voor iemand? 

А кто ты тако́й? En wie ben jij? Wie mag jij zijn? 

Кроссфит, что э́то тако́е? Crossfit, wat is dat? 

Что тако́е иску́сство? Wat is kunst? 

5.6 De ontkennende voornaamwoorden 

5.6.1 никто ́niemand, ничто ́niets  

 
никто́ 
niemand 

ничто́ 
niets 

N никто ́ ничто́/ничего ́
G никого ́ ничего ́
D никому ́ ничему́ 
A никого ́ ничто ́
I нике́м ниче́м 
L ни (о) ко́м ни (о) чём 

Gebruiksregels en voorbeelden: 
§ Als een voorzetsel wordt gebruikt, komt dat tussen de beide delen van de ontkennende 

voornaamwoorden никто́ en ничто́: 
ни о ко́м       over niemand 
ни с ке́м        met niemand 
ни у кого́      bij niemand 
ни к кому́      naar niemand 

ни о чём       over niets, nergens over 
ни в чём       in niets, nergens mee 
ни с че́м       met niets, nergens mee 

Мы ни с кем́ не говори́ли об э́том. We hebben daar met niemand over gesproken. 

С кем ты был там? – Ни с кем́. Met wie ben je daar geweest? Met niemand. 

О чём вы говори́ли? – Ни о чём. Waarover spraken jullie? Nergens over. 

§ Bij het gebruik van de ontkennende voornaamwoorden никто́ en ничто́ moet ook al-
tijd het gezegde worden ontkend. Er is dan dus sprake van een dubbele ontkenning (zie 
§13.1): 

Никто ́его́ не ви́дел. Niemand heeft hem gezien. 

Я никому ́не сказа́л об э́том. Ik heb dat tegen niemand gezegd. 
Никого ́нет до́ма. Er is niemand thuis. 
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Я никого ́не спроси́л об э́том. Ik heb het niemand gevraagd. 

Никому ́не хоте́лось рабо́тать. Niemand had zin om te werken. 

Ничто/́ничего ́не интересова́ло его́. Niets interesseerde hem. 

Мы ничего ́не ви́дели. We hebben niets gezien. 

Он ничем́ не интересу́ется. Hij interesseert zich nergens voor. 

§ De vorm ничего́ komt veel vaker voor dan ничто́. Ничего́ geldt daardoor meestal als 
neutraal, terwijl ничто́ een ontkenning veel radicaler en absoluter maakt. 

§ Als onderwerp van een zin – dus in de nominatief – wordt ничто́ bij voorkeur gebruikt 
in combinatie met overgankelijke werkwoorden. In andere gevallen is ничего́ gebrui-
kelijker. 

Ничто его́ не интересу́ет. Niets interesseert hem. 

Ничего ́тебе́ не помо́жет. Niets zal je helpen. 

Там ничего ́не ви́дно. Daar is niets te zien. 

§ Als lijdend voorwerp van een ontkende zin komt alleen de genitief ничего́ voor – de 
genitief wordt veroorzaakt doordat de zin ontkend is. 

Я ничего ́не ви́жу. Ik zie niets. 

Он ничего ́не замечал́. Hij had niets in de gaten. 

Мы ничего ́не слы́шали. We hebben niets gehoord. 

§ De accusatiefvorm ничто́ komt alleen voor met voorzetsels: ни во что́ in niets, nergens 
in, ни на что́ op niets, nergens op: 

Он ни во что ́не ве́рит. Hij gelooft nergens in. 

5.6.2 никакой́ geen enkele, helemaal geen 

 никако́й geen enkele, helemaal geen 
 M F N pl 

N никако́й никака́я никако́е никаки́е 
G никакоѓо никако́й никакоѓо никаки́х 
D никако́му никако́й никако́му никаки́м 
A [= N/G] никаку́ю никако́е [= N/G] 
I никаки́м никако́й никаки́м никаки́ми 
L никако́м никако́й никако́м никаки́х 

Gebruiksregels en voorbeelden: 
§ Het ontkennend voornaamwoord никако́й wordt – net als het vragend voornaam-

woord какой́? wat voor een?, welke? – attributief gebruikt. Het wordt verbogen als een 
bijvoeglijk naamwoord.  

§ Als een voorzetsel wordt gebruikt, komt dat – net als bij никто́ en ничто́ – tussen de 
beide delen van никако́й: 

ни о како́м     over geen enkele 
ни с каки́м      met geen enkele 
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ни у како́го     bij geen enkele 

В тече́ние после́дних ме́сяцев я никаких́ книг 
не чита́л. 

De laatste maanden heb ik helemaal geen boeken 
gelezen. 

Ни в какой́ кни́ге я не чита́л об э́том. In geen enkel boek heb ik dat gelezen. 

5.6.3 неќого niemand om te, неч́его niets om te 

 
не́кого 
niemand om te 

не́чего 
niets om te 

N – – 
G не́кого не́чего 
D не́кому не́чему 
A не́кого не́чего 
I не́кем не́чем 
L не́ о ком не́ о чëм 

Gebruiksregels en voorbeelden: 
§ Behalve de ontkennende voornaamwoorden никто́ en ничто́ (zie §5.6.1) kan ook een 

ontkenning gevormd worden met het beklemtoonde voorvoegsel не́-: не́кого en не́чего. 
Deze komen niet voor in de nominatief. 

§ In deze constructie wordt geen dubbele ontkenning gebruikt. 
§ Als een voorzetsel wordt gebruikt, komt dat – net als bij никто́ en ничто́ – tussen de 

beide delen van не́кого en не́чего: 
не́ у кого       bij niemand 
не́ с кем        met niemand 
не́ о чём       over niets 

§ Не́кого niemand om te en не́чего niets om te worden gebruikt om aan te geven dat een 
handeling niet kan worden verricht door het ontbreken van een of andere omstandig-
heid (zie verder §13.11). 

Мне не́чем писа́ть. Ik heb niets om mee te schrijven. 

Не́кого бы́ло спроси́ть об э́том. Er was niemand om het aan te vragen. 

Нам не́ с кем бы́ло говори́ть. We hadden niemand om mee te praten. 

5.7 Het wederkerend voornaamwoord себя ́zich(zelf) 

N – 
G себя́ 
D себе́ 
A себя́ 
I собо́й 
L себе́ 
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Gebruiksregels en voorbeelden: 
§ Het wederkerend voornaamwoord (ook wel: reflexief voornaamwoord) себя́ zich, zich-

zelf verwijst altijd naar het onderwerp van de zin. Daardoor kan het zelf niet in de no-
minatief voorkomen. 

§ Anders dan het Nederlandse zich, dat alleen kan worden gebruikt als het onderwerp van 
de zin een 3e persoon is, wordt себя́ ook gebruikt voor de 1e en 2e persoon: 

Я зна́ю себя.́ Ik ken mezelf. 

Ты зна́ешь себя.́ Jij kent jezelf. 

Он зна́ет себя.́ Hij kent zichzelf. 

Мы зна́ем себя.́ Wij kennen onszelf. 

Meer voorbeelden van zinnen met het wederkerende voornaamwoord себя́: 

Она ́купи́ла себе ́слова́рь. Ze heeft (voor zichzelf) een woordenboek gekocht. 

Вы говори́те то́лько о себе.́ Jullie hebben het alleen maar over jezelf. 

Они ́интересу́ются только собой́. Zij zijn alleen maar geïnteresseerd in zichzelf. 

Let ook op het gebruik van себя́ in de volgende zinnen: 
Я был у себя ́в ко́мнате. Ik was op mijn kamer. 

Они́ бы́ли у себя ́в ко́мнате. Zij waren op hun kamer. 

Он верну́лся к себе ́на ро́дину. Hij is teruggekeerd naar zijn vaderland. 

Het wederkerend voornaamwoord komt ook voor in de uitdrukking брать с собо́й meenemen:  
Мы берём с собой́ дете́й. We nemen de kinderen mee. 

 

 

Het werkwoord знать weten, kennen wordt wederkerend gemaakt met het we-
derkerend voornaamwoord: знать себя́ zichzelf kennen. Bij het werkwoord 
мыть wassen gebeurt dat met het achtervoegsel -ся (zie §7.2): мы́ться zich(zelf) 
wassen.  

Deze keuze tussen себя́ en -ся is vaak historisch gegroeid en niet logisch te be-
redenen. 

5.8 Het wederkerig voornaamwoord друг друѓа elkaar 

N – 
G друг дру́га 
D друг дру́гу 
A друг дру́га 
I друг дру́гом 
L друг (о) друѓе 

Gebruiksregels: 
§ Het wederkerig voornaamwoord друг дру́га verwijst altijd naar het onderwerp van de 

zin. Daardoor kan het zelf niet in de nominatief voorkomen. 
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§ Een eventueel voorzetsel wordt tussen de beide delen van het voornaamwoord ge-
plaatst. De naamval van het voornaamwoord wordt bepaald door het voorzetsel. 

друг с дру́гом met elkaar 
друг о дру́ге over elkaar 
друг без дру́га zonder elkaar 

Voorbeelden: 
Они́ не понима́ли друг друѓа. Ze verstonden elkaar niet. 

Мы ре́дко звони́м друг друѓу. We bellen elkaar zelden. 

Они́ горди́лись друг друѓом. Ze waren trots op elkaar. 

Мы не мо́жем друг без друѓа. We kunnen niet zonder elkaar. 

Роди́тели не́ были согла́сны друг с друѓом. De ouders waren het niet eens met elkaar. 

Они́ ча́сто ду́мали друг о друѓе. Ze dachten vaak aan elkaar. 
 

 

Het wederkerig voornaamwoord друг дру́га is verwant met het woord друго́й 
ander. Het heeft geen relatie met друг vriend.  

Друг дру́га kent geen andere vormen dan de hier genoemde. Er is geen sprake 
van getal (друг друзе́й bestaat dus niet) of geslacht (друг подру́ги bestaat dus 
ook niet). 

5.9 De bepalende voornaamwoorden 

5.9.1 весь alle, heel de/het 

 M F N pl 

N весь вся всё все 
G всего́ всей всего́ всех 
D всему́ всей всему́ всем 
A [= N/G] всю всё [= N/G] 
I всем всей всем все́ми 
L всём всей всём всех 

Gebruiksregels: 
§ Het bepalend voornaamwoord весь kan attributief worden gebruikt, en heeft dan de 

betekenis alle, heel de/het. Het komt in naamval, getal en geslacht overeen met het woord 
waar het bij hoort. 

Мы рабо́тали весь день. We hebben de hele dag gewerkt. 

Ива́н рабо́тал всю ночь. Ivan heeft de hele nacht gewerkt. 

Она́ всё врем́я была́ до́ма. Ze is de hele tijd thuis geweest. 

Я уже́ прочитал́ всю кни́гу. Ik heb het hele boek al gelezen. 

Все студе́нты сда́ли экзам́ен. Alle studenten zijn geslaagd. 

§ Het onzijdige всё en het meervoud все kunnen ook zelfstandig worden gebruikt. Ze 
betekenen dan respectievelijk alles en iedereen, allen: 

Все зна́ли э́то. Iedereen wist dat. 
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Он зна́ет всё. Hij weet alles. 

Всё его́ интересу́ет. Alles interesseert hem. 

Он ве́рит всему,́ что я говорю.́ Hij gelooft alles wat ik zeg. 

Он ве́рит всем. Hij gelooft iedereen. 

§ Весь kan ook gebruikt worden als attributieve bepaling in de betekenis helemaal: 
Он весь мо́крый. Hij was helemaal nat. 

Ой, ты вся промо́кла! Oei, je bent helemaal doorweekt! 

Он был весь в ко́же. Hij was helemaal in het leer gekleed. 

Настрое́ние бы́ло всё испо́рчено. De sfeer was helemaal verpest. 
 

 

Na het zelfstandig gebruikte всё en все wordt als betrekkelijk voornaamwoord 
respectievelijk что en кто gebruikt. Zie §5.4.2. 

§ Het voornaamwoord весь lijkt qua betekenis op het bijvoeglijk naamwoord це́лый heel. 
Ze betekenen niet hetzelfde: 

Он съел весь хлеб.                Hij heeft al het brood opgegeten. 

Он съел цел́ый хлеб.               Hij heeft een heel brood opgegeten. 

Все города ́гото́вы к чемпионат́у ми́ра.   Alle steden zijn klaar voor het WK. 

Цел́ые города ́остают́ся без отопле́ния.  Hele steden zitten zonder verwarming. 

5.9.2 сам zelf  

 M F N pl 

N сам сама́ само́ са́ми 
G самого ́ само́й самого ́ сами́х 
D самому́ само́й самому́ сами́м 
A [= N/G] саму́/самоё само́ [= N/G] 
I сами́м само́й сами́м сами́ми 
L само́м само́й само́м сами́х 

Toelichting: 
§ De stam van het bepalend voornaamwoord сам wordt zacht in de instr.sg. mannelijk en 

onzijdig, en in het gehele meervoud. (Vergelijkbaar met э́тот en het telwoord один́, zie 
§5.5.1 en §6.3.) 

§ De vormen van сам hebben het accent consequent op de uitgang. Het verschil met som-
mige vormen van са́мый dezelfde, hetzelfde (§5.9.3) – dat stamaccent heeft – is vaak mi-
nimaal, en zit hem soms uitsluitend in de klemtoon. 

 

Door de sterke gelijkenis en overlap in geschreven vormen ligt verwarring tus-
sen сам zelf en са́мый dezelfde, hetzelfde op de loer. Dit betekent dat het van 
groot belang is de juiste klemtoon te kennen. 
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Gebruiksregels en voorbeelden: 
§ Сам staat ná een persoonlijk voornaamwoord, maar vóór vormen van себя́ zich en 

vóór een zelfstandig naamwoord. 
я сама ́         ikzelf (vrouwelijk) 
он сам         hijzelf 
вы са́ми        jullie zelf 

сам себя ́       zichzelf (mannelijk) 
сама́ себя ́       zichzelf (vrouwelijk) 

сам Ива́н       Ivan zelf 
са́ми роди́тели   de ouders zelf 

Он сам э́то сде́лал. Hij heeft dat zelf gedaan. 

Я говори́ла с ней самой́. Ik heb met haar zelf gesproken. 

Она́ хорошо́ зна́ет саму ́себя.́ Ze kent zichzelf goed. 

Мы познако́мились с самим́ ав́тором. We hebben met de auteur zelf kennisgemaakt. 

Мы говори́ли с самим́ Иванов́ым. We hebben met Ivanov zélf gesproken. 

Он сказа́л э́то самому ́Андрее́ву. Hij heeft dat tegen Andrejev zélf gezegd. 

Торт испе́кли сам́и дет́и. De kinderen zélf hebben die taart gebakken. 

§ Сам kan ook de betekenis op eigen kracht, uit zichzelf hebben. Het staat dan ná het 
zelfstandig naamwoord: 

Дет́и сам́и хоте́ли устро́ить ве́чер.  De kinderen wilden het feestje zelf organiseren. 

Двер́и сам́и откры́лись. De deuren gingen vanzelf open. 

§ Een veelgebruikte uitdrukking met сам is само́ собо́й разуме́ется het spreekt voor zich: 

Само́ собо́й разуме́ется, что он согласи́тся. Het spreekt vanzelf dat hij akkoord gaat. 

5.9.3 сам́ый dezelfde, hetzelfde 

 M F N Pl 

N са́мый са́мая са́мое са́мые 
G са́мого са́мой са́мого са́мых 
D са́мому са́мой са́мому са́мым 
A [= N/G] са́мую са́мое [= N/G] 
I са́мым са́мой са́мым са́мыми 
L са́мом са́мой са́мом са́мых 

Toelichting: 
§ Het bepalend voornaamwoord са́мый dezelfde, hetzelfde wordt verbogen als een bij-

voeglijk naamwoord (type но́вый, zie §3.2.1). 
§ Са́мый heeft het accent consequent op de stam. Het verschil met sommige vormen van 

сам zelf (zie §5.9.2) is minimaal (zie de vetgedrukte vormen hierboven) en zit soms al-
leen in de klemtoon. 

Gebruiksregels en voorbeelden: 
§ Са́мый wordt gebruikt voor het vormen van de overtreffende trap (zie §3.5) 
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Они́ живу́т в сам́ом красив́ом до́ме на у́лице. Ze wonen in het mooiste huis van de straat. 

Это было сам́ый тяжёлый год в его́ жи́зни. Dat was het zwaarste jaar in zijn leven. 

§ Са́мый wordt bovendien gebruikt voor het versterken van э́тот deze, die, dat en тот 
(же) die, dat: 

э́тот са́мый       juist deze 
тот сам́ый        juist de, dezelfde 
тот (же) сам́ый     precies dezelfde 

Зна́чит, ты эт́от сам́ый Ива́н? Dus jij bent díé Ivan? 

В ту сам́ую мину́ту он вошёл в ко́мнату. Juist op dat moment kwam hij de kamer in. 

Он заме́тил, что за ним идёт тот сам́ый 
мужчи́на с соба́чкой 

Hij merkte dat achter hem diezelfde man met het 
hondje liep. 

Он сде́лал ту же сам́ую оши́бку, что и вчера́. Hij heeft precies dezelfde fout gemaakt als gisteren. 

§ Са́мый wordt ten slotte ook gebruikt voor het preciseren van voorzetsels in plaats- en 
tijdsbepalingen: 

до са́мого конца́   helemaal tot het eind 
в са́мом це́нтре    precies in het centrum 
у са́мой стены́     vlak bij de muur 
к са́мому обе́ду    vlak voor het eten 
с са́мого утра́      vanaf vroeg in de ochtend 

5.10 Het vragend bezittelijk voornaamwoord чей van wie?, wiens? wier? 

 M F N pl 

N чей чья чьё чьи 
G чьего́ чьей чьего́ чьих 
D чьему́ чьей чьему́ чьим 
A [= N/G] чью чьё [= N/G] 
I чьим чьей чьим чьи́ми 
L чьём чьей чьём чьих 

Toelichting: 
§ De stam van чей luidt /čj-/, waarbij de nom.sg. mannelijk een vluchtige klinker -е- heeft. 

De verbuiging is vergelijkbaar met die van adjectieven van het type ры́бий vissen- (zie 
§3.3.3). 

Gebruiksregels: 
§ Het bezittelijk vragend voornaamwoord чей richt zich in naamval, getal en geslacht naar 

het woord waar het bij staat:  

Чей э́то дом? Wiens huis is dat? Van wie is dat huis? 

Чья э́то кни́га? Van wie is dat boek? 

Чья э́то мать? Wiens moeder is dat? 

В чьём до́ме вы бы́ли? In wiens huis zijn jullie geweest? 

Чьих брат́ьев вы зна́ете? Wiens broers kent u? 
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De vorm van чей die moet worden gebruikt, hangt dus niet af van het geslacht 
van de persoon naar wie geïnformeerd wordt. 

 

 

In het Nederlands wordt wiens (of wier in het vrouwelijk of meervoud, dat dan 
slaat op de woord waarnaar het verwijst) nogal eens gebruikt als betrekkelijk 
voornaamwoord. Dat kan met het Russische чей ook. Toch wordt in dat soort 
contexten veel vaker een constructie met de genitief van кото́рый gebruikt (zie 
§5.4.1): 

Студе́нт, чья мать умерла́. 
Студе́нт, мать кото́рого умерла́. 
De student wiens / van wie moeder is overleden. 

Студе́нты, чья мать умерла́. 
Студе́нты, мать кото́рых умерла́. 
De studenten wier / van wie moeder is overleden. 

Let in bovenstaande voorbeeldzinnen op het gebruik van de geslachten. De 
vorm чья in de eerste versie is vrouwelijk, omdat мать – waar het bij hoort – 
vrouwelijk is. De vormen кото́рого en кото́рых in de tweede versie zijn manne-
lijk enkelvoud respectievelijk meervoud, omdat het betrekkelijk voornaam-
woord кото́рый in geslacht overeenkomt met het woord waarnaar het verwijst 
(zie §5.4.1). 

5.11 De onbepaalde voornaamwoorden  

5.11.1 -то en -нибудь 

кто́-то        кто́-нибудь      iemand 
что́-то       что́-нибудь      iets  
како́й-то     како́й-нибудь    de een of andere 
че́й-то       че́й-нибудь      iemands, van iemand 

Toelichting: 
§ De onbepaalde voornaamwoorden met de achtervoegsels -то en -нибудь worden op 

precies dezelfde manier verbogen als deze voornaamwoorden zónder deze achtervoeg-
sels (zie §5.3.1, §5.3.2, §5.10). 

Gebruiksregels: 
§ Er is een duidelijk verschil in gebruik tussen de achtervoegsels -то en -нидбудь, ook al 

worden ze in het Nederlands op dezelfde manier vertaald.  
§ Hieronder wordt het verschil eerst geïllustreerd aan de hand van кто́-то en кто́-нибудь 

iemand: 
Кто́-то wijst op iemand van wie het bestaan objectief vaststaat, maar wiens identiteit 
niet bekend is of niet bekend wordt gemaakt. 
Кто́-нибудь wijst op iemand van wie het bestaan geen objectief feit is: hij/zij hoeft mis-
schien zelfs wel helemaal niet te bestaan. Het heeft vaak de nuance van een willekeurig 
iemand, het doet er niet toe wie of wie het ook maar zij. 
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Het verschil komt vaak duidelijk tot uitdrukking in een vraag en het antwoord daarop: 
in de vraag wordt -нибудь gebruikt, in het antwoord -то: 

Кто-́нибудь приходи́л? Is er iemand geweest? 
[= wie dan ook, überhaupt iemand; misschien wel niemand] 

Да, кто-́то приходи́л. Ja, er is iemand geweest. 
[= in ieder geval iemand, maar zijn identiteit wordt (nog) niet genoemd] 

§ Voornaamwoorden met met -то verwijzen naar concrete, reële gebeurtenissen: beves-
tigende zinnen met een gezegde in de tegenwoordige of verleden tijd. 

Он сказа́л мне что-́то. Hij heeft me iets gezegd. 
Вдруг я услы́шал чей́-то го́лос. Plotseling hoorde ik de stem van iemand. 

§ Voornaamwoorden met -нибудь worden gebruikt in:  

§ vraagzinnen 
Кто-́нибудь приходи́л? Is er iemand geweest? 
Ты что-́нибудь чита́л? Heb je iets gelezen?  
Вы что-́нибудь слы́шали о нём? Heeft u iets over hem gehoord? 
Он в какой́-нибудь парк пошёл? Is hij naar een of ander park gegaan? 

§ zinnen waarin een voorwaarde, wens, eis of mogelijkheid wordt uitgedrukt 
Если кто-́нибудь придёт, скажи́, что меня́ нет. Als er iemand komt, zeg dan dat ik er niet ben. 

§ zinnen met een handeling in de toekomende tijd 
Не волну́йся, что-нибудь ещё приду́маем. Maak je niet druk, we verzinnen nog wel iets. 

Onbepaalde bijwoorden met -то en -нибудь 
De achtervoegsels -то en -нибудь komen – met precies hetzelfde betekenisverschil – ook 
voor bij enkele bijwoorden (zie §4.2): 

где́-то        ergens 
где́-нибудь     ergens 

куда́-то       ergens heen 
куда́-нибудь    ergens heen 

ка́к-то        op de een of andere manier 
ка́к-нибудь     op de een of andere manier 

почему́-то      om de een of andere reden 
почему́-нибудь  om de een of andere reden 

5.11.2 кое́- 

ко́е-кто        meerderen, iemand, de een of ander 
ко́е-что        iets  
ко́е-како́й      enige (geringe) 

Toelichting: 
§ Voornaamwoorden met het voorvoegsel ко́е- worden precies zo verbogen als het voor-

naamwoord zónder dit voorvoegsel (zie §5.3.1, §5.3.2). 
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§ Het voorvoegsel ко́е- wordt – net zoals ни- (zie §5.6.1) – door een voorzetsel gescheiden 
van het tweede woorddeel. 

ко́е с кем    met deze en gene; met iemand 
ко́е о чём    over het een en ander 
ко́е с каки́ми  met een paar 

Gebruiksregels: 
§ Het voorvoegsel ко́е- maakt een voornaamwoord onbepaald.  
§ Het kan twee betekeniscomponenten inbrengen:  

§ een gering aantal of een geringe graad – soms met een ongunstige, geringschattende 
bijsmaak 

§ een element van mysterie – de spreker weet waarover het gaat, de luisteraar niet 

Voorbeelden: 
Он встрет́ил кое́-кого ́из свои́х друзе́й. Hij kwam een paar van z’n vrienden tegen. 

Она́ кое́-что запи́сывала. Zij schreef een paar dingetjes op. 

Она́ кое́-что запи́сывала. Zij schreef een paar dingetjes op. 

Иди, я хочу́ тебе́ кое́-что показат́ь. Kom, ik wil je even iets laten zien. 

Он сообщи́л кое́-какие́ но́вости. Hij deelde een paar nieuwtjes mee. 

Он подружи́лся кое́ с каким́и това́рищами. Hij sloot vriendschap met een paar van zijn collega’s. 
 

Onbepaalde bijwoorden met кое́- 
Ook bijwoorden kunnen worden voorafgegaan door het voorvoegsel ко́е-. Dat 
heeft ongeveer hetzelfde effect als bij voornaamwoorden. 

ко́е-где        hier en daar; ergens 

ко́е-как        1. op de een of aandere manier; 2. nauwelijks;  
            3. slordig, nonchalant, zozo 

ко́е-куда ́      ergens heen 

Voorbeeld: 

Рабо́та сде́лана ко́е-как.    Het werk is maar zozo gedaan. 
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6. HET TELWOORD 

6.1 Overzicht 

6.1.1 Hoofdtelwoorden 
0           нуль/ноль6 

1           оди́н (M) 
одна́ (F) 
одно́ (N) 
одни́ (pl) 

2           два (M/N) 
две (F) 

3           три 
4           четы́ре 
5           пять 
6           шесть 
7           семь 
8           во́семь 
9           де́вять 
10          де́сять 

11          оди́ннадцать 
12          двена́дцать 
13          трина́дцать 
14          четы́рнадцать 
15          пятна́дцать 
16          шестна́дцать 
17          семна́дцать 
18          восемна́дцать 
19          девятна́дцать 

20          два́дцать 
21          два́дцать оди́н/одна́/одно́ 
22          два́дцать два/две 
23          два́дцать три 

30          три́дцать 
40          со́рок 
50          пятьдеся́т 
60          шестьдеся́т 
70          се́мьдесят 
80          во́семьдесят 
90          девяно́сто 

100         сто 
200         две́сти 
300         три́ста 
400         четы́реста 
500         пятьсо́т 
600         шестьсо́т 
700         семьсо́т 
800         восемьсо́т 
900         девятьсо́т 

1000        ты́сяча 
2000        две ты́сячи 
5000        пять ты́сяч 

1.000.000     миллио́н 
2.000.000     два миллио́на 
5.000.000     пять миллио́нов 

1.000.000.000  миллиа́рд 

 

 

 

Samengestelde hoofdtelwoorden 
Aan de hand van de hierboven genoemde hoofdtelwoorden kunnen samengestelde 
hoofdtelwoorden worden afgeleid. De volgorde gaat daarbij altijd van groot naar klein 
(zoals bijvoorbeeld ook in het Engels). 

154    сто пятьдеся́т четы́ре 
216    две́сти шестна́дцать 
865    восемьсо́т шестьдесят́ пять 
1.123   ты́сяча сто два́дцать три 
3.435   три ты́сячи четы́реста три́дцать пять 
747.224  семьсо́т со́рок семь ты́сяч две́сти два́дцать четы́ре 

 
6 De keuze tussen нуль en ноль is niet geheel vrij. Zie §6.3.  
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6.1.2 Rangtelwoorden 
0           нулево́й/нолево́й 

1           пе́рвый 
2           второ́й 
3           трет́ий 
4           четвёртый 
5           пя́тый 
6           шесто́й 
7           седьмо́й 
8           восьмо́й 
9           девя́тый 
10          деся́тый 

11          оди́ннадцатый 
12          двена́дцатый 
13          трина́дцатый 
14          четы́рнадцатый 
15          пятна́дцатый 
16          шестна́дцатый 
17          семна́дцатый 
18          восемна́дцатый 
19          девятна́дцатый 

20          двадцат́ый 
21          два́дцать пе́рвый 
22          два́дцать второ́й 
23          два́дцать третий 

30          тридцат́ый 
40          сороково́й 

50          пятидесят́ый 
60          шестидесят́ый 
70          семидеся́тый 
80          восьмидеся́тый 
90          девяно́стый 

100         со́тый 
200         двухсо́тый 
300         трёхсо́тый 
400         четырёхсо́тый 
500         пятисо́тый 
600         шестисо́тый 
700         семисо́тый 
800         восьмисо́тый 
900         девятисо́тый 

1000        ты́сячный 
2000        двухты́сячный 
5000        пятиты́сячный 

100.000      стоты́сячный 
200.000      двухсотты́сячный 

1.000.000     миллио́нный 
2.000.000     двухмиллио́нный 
5.000.000     пятимиллио́нный 

1.000.000.000  миллиа́рдный 

 

 

Samengestelde rangtelwoorden 
Bij samengestelde rangtelwoorden krijgt alleen het laatste telwoord de vorm van een 
rangtelwoord. Voor de overige elementen wordt het hoofdtelwoord gebruikt.  

154      сто пятьдеся́т четвёртый 
216      две́сти шестнад́цатый 
865      восемьсо́т шестьдесят́ пят́ый 
1.123     ты́сяча сто два́дцать трет́ий 
3.435     три ты́сячи четы́реста три́дцать пят́ый 
747.224    семьсо́т со́рок семь ты́сяч две́сти два́дцать четвёртый 

Deze wijze van vormen is hetzelfde als in het Nederlands: bij het hoofdtelwoord acht-
honderd hoort het rangtelwoord achthonderdste, bij achthonderdvijfenzestig hoort acht-
honderdvijfenzestigste. 

Combinaties met -ты́сячный, -миллио́нный en -миллиа́рдный worden geheel aaneen-
geschreven. De telwoorden zelf staan in de genitief. 

2.000     двухты́сячный 
230.000   двухсоттридцатиты́сячный 
5.000.000  пятимиллио́нный 
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6.1.3 Verzameltelwoorden 

Behalve de gewone hoofdtelwoorden kent het Russisch voor de getallen 2 t/m 10 ook de zoge-
noemde verzameltelwoorden (een tweetal, drietal, etc.): 

2           дво́е 
3           тро́е 
4           че́тверо 
5           пя́теро 
6           ше́стеро 
7           се́меро 
8           во́сьмеро 
9           де́вятеро 
10          де́сятеро 

6.1.4 Onbepaalde telwoorden 

Het Russisch kent de volgende onbepaalde telwoorden: 
мно́го        veel 
немно́го       niet veel, een beetje 

ма́ло         weinig 
нема́ло        heel wat 

не́сколько      een paar, enkele 

ско́лько?      hoeveel? 
сто́лько       zoveel 

6.2 Het hoofdtelwoord in de nominatief 

6.2.1 один́ 

Het telwoord один́ is het enige telwoord dat aparte mannelijke, vrouwelijke én onzijdige vor-
men heeft. In de nominatief luiden deze vormen respectievelijk оди́н, одна́ en одно́.  

оди́н тру́дный уро́к      één moeilijke les      (mannelijk, levenloos) 
оди́н хоро́ший студе́нт   één goede student    (mannelijk, levend) 

одна́ хоро́шая студе́нтка  één goede studente    (vrouwelijk) 

одно́ тру́дное сло́во     één moeilijk woord    (onzijdig) 

На ле́кции был оди́н ру́сский студе́нт.      Er was één Russische student op het college. 
На ле́кции была́ одна́ ру́сская студе́нтка.    Er was één Russische studente op het college. 
В кни́ге бы́ло то́лько одно́ тру́дное сло́во.    Er stond maar één moeilijk woord in het boek. 

Deze vormen worden ook gebruikt bij samengestelde telwoorden met оди́н als laatste deel (21, 
31 … 101, 121, 131, etc.): 

пятьдеся́т оди́н тру́дный уро́к      51 moeilijke lessen      (mannelijk, levenloos) 
пятьдеся́т оди́н хоро́ший студе́нт   51 goede studenten    (mannelijk, levend) 

пятьдеся́т одна́ хоро́шая студе́нтка  51 goede studentes     (vrouwelijk) 

пятьдеся́т одно́ тру́дное сло́во     51 moeilijke woorden    (onzijdig) 

На ле́кции был пятьдесят́ оди́н ру́сский студе́нт.    Er waren 51 Russische studenten op het college. 
На ле́кции была́ пятьдеся́т одна́ ру́сская студе́нтка.  Er waren 51 Russische studentes op het college. 
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В кни́ге бы́ло то́лько пятьдеся́т одно́ тру́дное сло́во.  Er stonden maar 51 moeilijke woorden in het boek. 

 

Bij een samengesteld telwoord met один́ als laatste deel hoort in het Russisch 
dus een enkelvoud. Dat is anders dan in het Nederlands, waar alles boven de één 
als meervoud geldt. 

Het enkelvoud geldt in het Russisch voor het zelfstandig naamwoord, maar ook 
voor de woorden die ervan afhangen, zoals een bijvoeglijk naamwoord of aan-
wijzend voornaamwoord. Als het gaat om het onderwerp van een zin, staat ook 
het werkwoord in het enkelvoud.  

6.2.2 два, три en четыр́е 

Het telwoord два/две kent in de nominatief twee vormen: два (mannelijk en onzijdig) en две 
(vrouwelijk). Bij три en четы́ре wordt geen onderscheid gemaakt naar geslacht. 
Ná de nominatief van два/две, три en четы́ре staat het zelfstandig naamwoord dat geteld wordt 
in de genitief enkelvoud.  

два     уро́ка            twee lessen 
три     учи́теля          drie leraren 

три     сло́ва            drie woorden 
четы́ре  по́ля            vier velden 

две    студе́нтки         twee studentes 
три     стены́            drie muren 

В письме́ бы́ли две оши́бки.    In de brief stonden twee fouten. 

 

Let op de klemtoon van de genitief enkelvoud, met name waar die afwijkt van 
de nominatief meervoud: 

дом       
три до́ма     drie huizen (nom. + gen.sg.) 
дома́         huizen (nom.pl.) 

стена ́      
четы́ре стены́  vier muren (nom. + gen.sg.) 
сте́ны        muren (nom.pl.) 

Deze regels gelden ook voor samengestelde telwoorden die eindigen op два/две, три of 
четы́ре: ook na telwoorden als два́дцать два tweeëntwintig, девяно́сто три drieënnegentig en 
сто четы́ре honderdvier komt dus een genitief enkelvoud: 

два́дцать два     уро́ка            22 lessen 
со́рок три        учи́теля          43 leraren 

три́дцать три     сло́ва            33 woorden 
девяно́сто четы́ре  по́ля            94 velden 

два́дцать две    студе́нтки         22 studentes 
пятьдеся́т три     стены́            53 muren 

В письме́ бы́ло два́дцать две оши́бки.    In de brief stonden 22 fouten. 
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Het wordt nog iets gecompliceerder als er ook bijvoeglijke naamwoorden worden gebruikt. 
Die staan namelijk niet in de genitief enkelvoud (zoals het zelfstandig naamwoord), maar in de 
nominatief of genitief meervoud. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naar geslacht: 

§ mannelijk en onzijdig – bijvoeglijk naamwoord in de genitief meervoud 
два      труд́ных   уро́ка    twee moeilijke lessen 
три     хорош́их   учи́теля  drie goede leraren 

три      труд́ных   сло́ва    drie moeilijke woorden  
четы́ре   широќих   по́ля    vier wijde velden 

два́дцать два    труд́ных   сло́ва    22 moeilijke woorden 
со́рок три        хорош́их   учи́теля  43 goede leraren 

три́дцать три     труд́ных   сло́ва    33 moeilijke woorden 
девяно́сто четы́ре  широќих   по́ля    94 wijde velden 

§ vrouwelijk – bijvoeglijk naamwoord in de nominatief meervoud7 
две    хорош́ие   студе́нтки  twee goede studentes 
три    высоќие   стены́     drie hoge muren 

два́дцать две   хорош́ие   студе́нтки  22 goede studentes 
со́рок три      высоќие   стены́     43 hoge muren 

 

In combinaties van два/две, три, четыр́е + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naam-
woord komt dus een tamelijk ingewikkelde opeenvolging van vormen voor, met name 
door de afwisseling tussen meervouds- en enkelvoudsvormen: 

telwoord + gen.pl./nom.pl. van bijv.nw. + gen.sg. van znw. 

6.2.3 пять en hoger 

Als onderwerp van de zin staan de telwoorden пять en hoger in de nominatief. Dat is niet 
anders dan bij два/две, три en четы́ре. Het grote verschil met deze telwoorden is dat het zelf-
standig naamwoord dat geteld wordt in de genitief meervoud staat.  

пять        уро́ков           vijf lessen 
трина́дцать    вопро́сов         dertien vragen 

шесть        слов            zes woorden 
со́рок        поле́й           veertig velden 

семь        студе́нток         zeven studentes 
пятьдеся́т     стен             vijftig muren  

В письме́ бы́ло шесть оши́бок.       In de brief stonden zes fouten. 

Bijvoeglijke naamwoorden staan in verbindingen met deze telwoorden, net als het zelfstandig 
naamwoord, in de genitief meervoud: 

пять        тру́дных    уро́ков           vijf moeilijke lessen 
трина́дцать    хоро́ших    вопро́сов         dertien goede vragen 

 
7 In plaats van de nom.pl. is soms ook een gen.pl. mogelijk (три больши́х ком́наты). Dit komt voor onder bepaalde omstandigheden, waar de 
grammatica’s het niet altijd met elkaar over eens zijn. De basisregel is daarom in deze gevallen de nom.pl., die altijd juist is. 
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шесть        ру́сских    слов            zes Russische woorden 
со́рок        широ́ких    поле́й           veertig wijde velden 

семь        хоро́ших    студе́нток         zeven goede studentes 
пятьдеся́т     бе́лых     стен             vijftig witte muren 

Bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden vóór het telwoord 
Bijvoeglijke naamwoorden en voornaamwoorden die vóór de nominatief van de telwoor-
den два/две, три, четы́ре en van пять en hoger komen, staan in de nominatief meervoud:  

хорош́ие два го́да                  een goede twee jaar, ruim twee jaar 
Послед́ние шесть ме́сяцев бы́ли тяжёлые.  De laatste zes maanden waren zwaar. 

эт́и четы́ре хоро́ших фи́льма            die vier goede films 
Эти пять пи́сем уже́ отправ́лены.         Die vijf brieven zijn al verstuurd. 

In de overige naamvallen is er sprake van volledige congruentie: 

Я не проверя́л рабо́ту эт́их трёх студе́нтов.   
   Ik heb het werk van die drie studenten niet nagekeken. 

Я ещё не познако́мился с эт́ими двумя́ де́вушками.  
   Ik heb nog geen kennis gemaakt met die twee meisjes. 

6.2.4 нуль/ноль, тыс́яча, миллион́, миллиар́д 

Als onderwerp van de zin staan de ‘bijzondere’ telwoorden нуль/ноль, ты́сяча, миллио́н en 
миллиа́рд in de nominatief. Net als bij de telwoorden пять en hoger staan zelfstandige en bij-
voeglijke naamwoorden die erop volgen in de genitief meervoud.  

нуль                  гра́дусов    nul graden 

ты́сяча      америка́нских  до́лларов    duizend Amerikaanse dollar 

миллио́н    но́вых       кварти́р     een miljoen nieuwe woningen 
миллиа́рд   росси́йских    рубле́й      een miljard Russische roebel 

6.3 Hoofdtelwoorden: volledige rijtjes 

Telwoorden worden in hun bekende ‘grondvorm’ – zoals in het overzicht in §6.1 – gebruikt in 
de nominatief. Maar er zijn natuurlijk ook gevallen waarin zelfstandige naamwoorden geteld 
worden in een context die een andere naamval vereist.  

Ik zie drie Nederlanders.                  (lijdend voorwerp; accusatief) 

Zij geeft het cadeau aan vijf goede vrienden.     (meewerkend voorwerp; datief) 

We gaan met 22 andere studenten naar Moskou.   (bijwoordelijke bepaling; с + instrumentalis) 

Voor deze contexten beschikken de telwoorden ook over vormen voor de overige naamvallen, 
zoals in de tabellen hieronder worden weergegeven. De vormen van niet genoemde telwoorden 
kunnen uit de genoemde vormen worden afgeleid. Over het gebruik van deze naamvalsvormen, 
zie §6.4. 
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6.3.1. нуль/ноль 
 sg pl 

§ Het telwoord нуль en zijn variant ноль worden verbogen als een 
mannelijk zelfstandig naamwoord van de 1e declinatie met eindac-
cent (zie §2.3.1).  

§ De keuze tussen нуль en ноль is niet geheel vrij: 

§ wiskundige en technische contexten (rekensommen, meter-
standen e.d.): нуль 

§ temperatuuraanduidingen: нуль/ноль 
§ andere contexten (telefoonnummers, tijdsaanduidingen, etc.): 

ноль 

N нуль нули ́
G нуля ́ нуле́й 
D нулю́ нуля́м 
A нуль нули ́
I нулём нуля́ми 
L нуле́ нуля́х 
   

6.3.2 один́ 
 M F N pl 

§ Het hoofdtelwoord оди́н is het enige telwoord met manne-
lijke, vrouwelijke en onzijdige vormen én een meervoud. Het 
richt zich altijd naar het woord waar het bij hoort (zie §6.4.1) 

§ De verbuiging van оди́н – met een vluchtige klinker и – lijkt 
sterk op die van voornaamwoorden als эт́от en сам (zie 
§5.5.1 en §5.9.2): de stam is hard (одн-), behalve in de instru-
mentalis mannelijk en onzijdig (одн’-). 

N один́ одна ́ одно ́ одни ́
G одного ́ одно́й одного ́ одни́х 
D одному ́ одно́й одному ́ одни́м 
A [= N/G] одну ́ одно ́ [= N/G] 
I одни́м одно́й одни́м одни́ми 
L одно́м одно́й одно́м одни́их 

6.3.3 два/две, три, четыр́е 
N два (M, N), две (F) три четы́ре  
G двух трёх четырёх 
D двум трём четырём 
A [= N/G] [= N/G] [= N/G] 
I двумя́ тремя́ четырьмя́ 
L двух трёх четырёх 

6.3.4 пять … дес́ять 

N пять  во́семь  пять, шесть, семь, во́семь, де́вять, де́сять 

§ De telwoorden пять … дес́ять worden verbogen als woorden 
van de 3е declinatie (zie §2.5.1). 

§ De klemtoon ligt consequent op de uitgang, behalve in de no-
minatief. Deze eindklemtoon geldt ook in de instrumentalis – 
anders dan bij ‘reguliere’ woorden van de 3e declinatie met 
eindklemtoon (vgl. любо́вью; zie §2.5.2) 

G пяти́  восьми́  
D пяти́  восьми́  
A пять [= N]  во́семь [= N] 
I пятью́  восемью́ / восьмью́ 
L пяти́  восьми́  

 

 

Het telwoord во́семь heeft in de nominatief een vluchtige klinker, die in de verbogen 
naamvallen verdwijnt. De /s/ blijft in die vormen zacht, vandaar dat er een zacht teken -ь 
geschreven moet worden, zoals in восьми́. 

De instrumentalis van вос́емь komt zowel met als zonder vluchtige klinker voor: восе-
мью́ en восьмью ́zijn dus allebei correct. In beide gevallen ligt de klemtoon op de uitgang. 
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6.3.5 один́надцать … девятнад́цать 

N один́надцать пятна́дцать  оди́ннадцать, двенад́цать, трина́дцать, четыр́надцать, 
пятна́дцать, шестна́дцать, семна́дцать, восемнад́цать, 
девятна́дцать 

§ Net als пять … де́сять worden deze telwoorden verbo-
gen als woorden van de 3e declinatie. 

§ Anders dan пять … дес́ять hebben deze telwoorden 
echter een vaste klemtoon. 

G один́надцати пятна́дцати  
D один́надцати пятна́дцати  
A один́надцать [= N] пятна́дцать [= N]  
I один́надцатью пятна́дцатью  
L один́надцати пятна́дцати  

 

 

De vaste klemtoon ligt bij de meeste telwoorden op het achtervoegsel -над́цать. Alleen 
один́надцать en четыр́надцать hebben een afwijkende klemtoon: in deze telwoorden 
ligt die één lettergreep eerder.  

Het telwoord двена́дцать heeft две- als eerste deel. Dit lijkt op de vrouwelijke vorm две 
twee, maar is onveranderlijk in alle geslachten. Het is dus niet двана́дцать: 

двена́дцать вопро́сов    twaalf vragen (вопро́с, mannelijk) 
двена́дцать книг       twaalf boeken (кни́га, vrouwelijk) 
двена́дцать слов       twaalf woorden (сло́во, onzijdig) 

Let op het zachte teken -ь bij de telwoorden пятнад́цать … девятна́дцать: 

§ het eerste deel heeft géén zacht teken: пят-, шест- enz. 
§ het tweede deel heeft (in de nominatief) juist wél een zacht teken: -на́дцать 

(Bij de tientallen пятьдеся́т … восемьдесят́ is dat precies omgekeerd.) 

6.3.6 двад́цать, трид́цать 

N два́дцать  три́дцать двад́цать, три́дцать 

§ Net als пять … де́сять en оди́ннадцать … девятнад́цать wor-
den deze telwoorden verbogen als het enkelvoud van woorden 
van de derde declinatie. 

§ De klemtoon ligt in de verbogen vormen op de uitgang. Dat 
geldt ook voor de instrumentalis. 

 

G двадцати́  тридцати́  
D двадцати́  тридцати́  
A два́дцать [= N]  три́дцать [= N]  
I двадцатью́  тридцатью́  
L двадцати́  тридцати́  

6.3.7 сор́ок 

N со́рок § Het telwoord со́рок heeft maar twee vormen: со́рок en сорока́.  

§ Let op het verschil in klemtoon (beginaccent en eindaccent) tussen deze twee vormen. G сорока ́
D сорока ́
A со́рок [= N] 
I сорока ́
L сорока ́

6.3.8 пятьдесят́ … вос́емьдесят 

N пятьдеся́т во́семьдесят пятьдесят́, шестьдесят́, се́мьдесят, во́семьдесят 

§ Van de telwoorden пятьдеся́т … во́семьдесят worden beide 
delen verbogen. 

§ In de nominatief ligt de klemtoon bij пятьдесят́ en 
шестьдеся́т op de laatste lettergreep, bij се́мьдесят en 
во́семьдесят juist op de eerste.  

§ In de verbogen naamvallen ligt de klemtoon bij alle vier deze 
telwoorden op de uitgang van het eerste deel. 

G пяти́десяти  восьми́десяти  
D пяти́десяти  восьми́десяти  
A пятьдеся́т [= N] во́семьдесят [= N] 
I пятью́десятью  восьмью́десятью  
L пяти́десяти  восьми́десяти  
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Let op het zachte teken -ь in de nominatief van deze telwoorden: 

§ het eerste deel heeft wél een zacht teken: пять-, шесть- enz. 
§ het tweede deel heeft juist géén zacht teken: -десят 

(Bij de telwoorden пятнад́цать … восемна́дцать is dat precies omgekeerd.) 

6.3.9 девянос́то, сто 

N девяно́сто сто § Net als het telwoord со́рок hebben девяно́сто en сто maar twee vor-
men. 

 
G девяно́ста ста 
D девяно́ста ста 
A девяно́сто [= N] сто [= N] 
I девяно́ста ста 
L девяно́ста ста 

6.3.10 двес́ти, трис́та, четыр́еста 
N две́сти три́ста четы́реста двес́ти, трис́та, четыр́еста 

§ Deze telwoorden hebben een duidelijk samen-
gesteld karakter. Beide delen worden verbo-
gen. 

§ Door het samengestelde karakter van de tel-
woorden hebben vormen als трёхсо́т en четы-
рёхста́х een ‘dubbele klemtoon’. 

G двухсо́т трёхсо́т четырёхсо́т 
D двумста́м трёмста́м четырёмста́м 
A две́сти [= N] три́ста [= N] четы́реста [= N] 
I двумяста́ми тремяста́ми четырьмяста́ми 
L двухста́х трёхста́х четырёхста́х 

 

 

Let op het verschil tussen de eindklinker van двес́ти en die van три́ста, четыр́еста.  

Het in deze telwoorden verwerkte element сто honderd heeft in deze telwoorden dus ‘ge-
woon’ vormen voor de verbogen naamvallen. Als zelfstandig telwoord heeft сто slechts 
de verbogen vorm ста. 

6.3.11 пятьсот́ … девятьсот́ 

N пятьсо́т восемьсо́т пятьсо́т, шестьсо́т, семьсо́т, восемьсо́т, де-
вятьсо́т 

§ Deze telwoorden hebben een duidelijk sa-
mengesteld karakter. Beide delen worden 
verbogen. 

 

G пятисо́т восьмисо́т 
D пятиста́м восьмиста́м 
A пятьсо́т восемьсо́т 
I пятьюста́ми восемьюста́ми / восьмьюста́ми 
L пятиста́х восьмиста́х 

 

 

Let op het verschil tussen een nominatief als пятьсо́т (met de nominatief пять) en een 
genitief als пятисо́т (met de genitief пяти́).  

Voor het eerste deel van восемьсо́т (восемь-) geldt hetzelfde als voor het zelfstandige 
telwoord во́семь: het heeft in de nominatief een vluchtige klinker, en in de instrumentalis 
zijn er twee vormen mogelijk. (Zie hierboven.) 

Het in deze telwoorden verwerkte element сто honderd heeft in deze telwoorden dus ‘ge-
woon’ vormen voor de verbogen naamvallen. Als zelfstandig telwoord heeft het slechts 
de verbogen vorm ста. 
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6.3.12 тыс́яча 
 sg pl  

N ты́сяча ты́сячи тыс́яча 

§ Het telwoord тыс́яча gedraagt zich als een zelfstandig naam-
woord van de 2e declinatie. Daardoor heeft het onder meer ook 
meervoudsvormen (duizenden). 

§ Alleen in de instrumentalis enkelvoud heeft тыс́яча naast de re-
gelmatige vorm тыс́ячей ook een alternatieve vorm, gevormd 
alsof het van de 3e declinatie was: тыс́ячью. 

G ты́сячи ты́сяч 
D ты́сяче ты́сячам 
A ты́сячу ты́сячи 
I ты́сячей / тысячью ты́сячами 
L ты́сяче ты́сячах 

6.3.13 миллион́, миллиар́д 

N миллио́н миллио́н, миллиа́рд 

§ De telwoorden миллио́н en миллиа́рд gedragen zich als mannelijke zelfstandige naam-
woorden van de 1e declinatie. 

G миллио́на 
D миллио́ну 
A миллио́н 
I миллио́ном 
L миллио́не 

6.3.14 Samengestelde telwoorden 

Van de samengestelde hoofdtelwoorden worden alle delen afzonderlijk verbogen. Voor-
beelden: 

 154  
N сто пятьдеся́т четы́ре  
G ста пяти́десяти четырёх  
D ста пяти́десяти четырём 
A сто пятьдеся́т четы́ре  
I ста пятью́десятью четырьмя́  
L ста пяти́десяти четырёх  

 
 216  
N две́сти шестна́дцать  
G двухсо́т шестна́дцати 
D двумста́м шестна́дцати 
A две́сти шестна́дцать 
I двумяста́ми шестна́дцатью 
L двухста́х шестна́дцати 

 
 1.123  
N ты́сяча сто два́дцать три 
G ты́сячи ста двадцати́ трёх 
D ты́сяче ста двадцати́ трём 
A ты́сячу сто два́дцать три 
I ты́сячей ста двадцатью́ тремя́ 
L ты́сяче ста двадцати́ трёх 
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Grote getallen en de praktijk 
De verbuiging van grote, gecompliceerde getallen is vooral een probleem van de gespro-
ken taal. Een getal als 3.978.143 of 149.491.918 wordt immers zelden volledig uitgeschre-
ven.  

In de gesproken wordt de strenge norm – van volledige verbuiging – zelden geheel strikt 
gevolgd: hoe ingewikkelder en langer het getal, hoe groter de neiging om delen van het 
telwoord onverbogen te laten. Duizendtallen, miljoenen en miljarden aan het begin wor-
den daarbij in ieder geval verbogen, net als het laatste en bij voorkeur ook het op een na 
laatste deel. 

Als voorbeeld dient de verbinding met 3.575 soldaten:  
§ с тремя́ ты́сячами пятьюстам́и семьюд́есятью пятью ́солда́тами (strikte norm) 
§ с тремя́ ты́сячами пятьсот семьюд́есятью пятью ́солдат́ами (correct) 
§ с тремя́ ты́сячами пятьсот сем́ьдесят пятью ́солдат́ами (acceptabel) 

6.4 Hoofdtelwoorden: combinaties met andere woorden 

6.4.1 один́ 

Verbindingen van оди́н met zelfstandige en bijvoegelijke naamwoorden vertonen zowel in de 
nominatief als in de overige naamvallen volledige congruentie. Dat wil zeggen dat naamval, 
getal en geslacht van alle woorden in de verbinding altijd helemaal overeenstemmen, net als bij 
bijvoeglijke naamwoorden.  

 mannelijk, levenloos mannelijk, levend 
N оди́н     тру́дный   уро́к оди́н    хоро́ший  студен́т 
G одного́   тру́дного   уро́ка одного́   хоро́шего  студен́та 
D одному́   тру́дному  уро́ку одному́   хоро́шему  студен́ту 
A оди́н     тру́дный   уро́к [= N] одного́   хоро́шего  студен́та [= G] 
I одни́м   тру́дным   уро́ком одни́м   хоро́шим  студен́том 
L одно́м    тру́дном   уро́ке одно́м    хоро́шем   студен́те 

 

 vrouwelijk onzijdig 
N одна    хоро́шая    студен́тка одно́     тру́дное   сло́во 
G одно́й   хоро́шой    студен́тки одного́   тру́дного   сло́ва 
D одно́й   хоро́шой    студен́тке одному́   тру́дному  сло́ву 
A одну́    хоро́шую   студен́тку одно́     тру́дное   сло́во [= N] 
I одно́й   хоро́шой    студен́ткой одни́м   тру́дным   сло́вом 
L одно́й   хоро́шой    студен́тке одно́м    тру́дном   сло́ве 

Het telwoord один́ heeft ook een meervoudsvorm: одни́. Deze meervoudsvorm wordt gebruikt 
bij woorden die uitsluitend in het meervoud voorkomen (zoals су́тки etmaal) en in de betekenis 
alleen maar, slechts: одни́ книѓи alleen maar boeken. Hieronder een voorbeeld van одни́ in 
combinatie met до́лгие су́тки een lang etmaal: 
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 pl 

N одни́     до́лгие     су́тки 
G одни́х    до́лгих    су́ток 
D одни́м   до́лгим   су́ткам 
A одни́     до́лгие    су́тки 
I одни́ми   до́лгими  су́тками 
L одни́х    до́лгих    су́тках 

6.4.2 два/две, три, четыр́е 

In combinatie met de telwoorden два/две, три еn четы́ре gelden in de verschillende naamval-
len meerdere principes:  

§ nominatief (zie §6.2)  
§ zelfstandige naamwoorden: genitief enkelvoud 
§ bijvoeglijke naamwoorden: genitief meervoud (mannelijk, onzijdig) of nomi-

natief meervoud (vrouwelijk) 
§ verbogen naamvallen 

§ congruentie: naamval stemt overeen 
§ accusatief – heeft twee vormen, in alle geslachten geldt: 

§ levend: [= G] 
§ levenloos: [=N] 

In de voorbeelden hieronder zijn de gevallen waarin geen congruentie optreedt gearceerd:  

 mannelijk, levenloos mannelijk, levend 
N два     тру́дных    уро́ка два     но́вых    студен́та 
G двух    тру́дных   уро́ков двух    но́вых    студен́тов 
D двум    тру́дным   уро́кам двум    но́вым    студен́там 
A два     тру́дных   уро́ка [= N] двух    но́вых    студен́тов [= G] 
I двумя́  тру́дными  уро́ками двумя́  но́выми   студен́тами 
L двух    тру́дных   уро́ках двух    но́вых    студен́тах 

 
 vrouwelijk, levenloos vrouwelijk, levend 
N три     бел́ые    стены́ три    ру́сские   жен́щины 
G трёх    бел́ых    стен трёх    ру́сских   жен́щин 
D трём    бел́ым    стен́ам трём    ру́сским   жен́щинам 
A три     бел́ые    стены́ [= N] трёх    ру́сских   жен́щин [= G] 
I тремя́  бел́ыми   стен́ами тремя́  ру́сскими  жен́щинами 
L трёх    бел́ых    стен́ах трёх    ру́сских   жен́щинах 

 
 onzijdig 
N четы́ре     голла́ндских   сло́ва 
G четырёх    голла́ндских   слов 
D четырём   голла́ндским   слова́м 
A четы́ре    голла́ндских   сло́ва [= N] 
I четырьмя́  голла́ндскими  слова́ми 
L четырёх    голла́ндских   слова́х 
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6.4.3 пять en hoger 

In combinatie met de telwoorden пять en hoger gelden in de verschillende naamvallen meer-
dere principes:  

§ nominatief (zie §6.2)  
§ zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden: genitief meervoud 

§ verbogen naamvallen 
§ congruentie: naamval stemt overeen 

§ accusatief – geen eigen vorm 
§ altijd [=N], zowel bij levend als bij levenloos 

In de voorbeelden hieronder zijn de gevallen waarin geen congruentie optreedt gearceerd: 

 mannelijk, levenloos mannelijk, levend 
N пять    тру́дных    уро́ков пять    но́вых    студен́тов 
G пяти́   тру́дных   уро́ков пяти́    но́вых    студен́тов 
D пяти́    тру́дным   уро́кам пяти́    но́вым    студен́там 
A пять    тру́дных   уро́ков [= N] пять    но́вых    студен́тов [= N] 
I пятью ́  тру́дными  уро́ками пятью ́  но́выми   студен́тами 
L пяти́    тру́дных   уро́ках пяти́    но́вых    студен́тах 

 
 vrouwelijk, levenloos vrouwelijk, levend 
N шесть   бел́ых    стен шесть   ру́сскиx   жен́щин 
G шести́    бел́ых    стен шести́    ру́сских   жен́щин 
D шести́    бел́ым    стен́ам шести́    ру́сским   жен́щинам 
A шесть   бел́ых    стен [= N] шесть   ру́сскиx   жен́щин [= N] 
I шестью ́  бел́ыми   стен́ами шестью ́  ру́сскими  жен́щинами 
L шести́    бел́ых    стен́ах шести́    ру́сских   жен́щинах 

 
 onzijdig 
N дев́ять    голла́ндских   слов 
G девяти́    голла́ндских   слов 
D девяти ́   голла́ндским   слова́м 
A дев́ять    голла́ндских   слов [= N] 
I девятью ́  голла́ндскими  слова́ми 
L девяти́    голла́ндских   слова́х 

6.4.4 Bijzondere telwoorden 

Bij de behandeling van de vormen van de telwoorden in §6.2 bleek al dat een aantal ‘bijzondere’ 
telwoorden zich bij de verbuiging gedraagt als een zelfstandig naamwoord. Het gaat concreet 
om de volgende telwoorden: 

§ нуль/ноль nul 
§ ты́сяча duizend 
§ миллио́н miljoen, миллиа́рд miljard 

Na deze bijzondere telwoorden staat een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord 
altijd in de genitief meervoud. Dat geldt voor alle naamvallen. Met andere woorden: anders 
dan bij de reguliere telwoorden treedt nooit congruentie op. 
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N ты́сяча  высо́ких  домо́в миллио́н   росси́йских  рублей 
G ты́сячи  высо́ких  домо́в миллио́на  росси́йских  рублей 
D ты́сяче   высо́ких  домо́в миллио́ну  росси́йских  рублей 
A ты́сячу  высо́ких   домо́в миллио́н   росси́йских  рублей 
I ты́сячей  высо́ких  домо́в миллио́ном росси́йских  рублей 
 ты́сячью высо́кими дома́ми8 – 
L ты́сяче  высо́ких  домо́в миллио́не  росси́йских  рублей 

Het karakter van zelfstandig naamwoord blijkt uit wat er gebeurt bij veelvouden van duizend-
tallen, miljoenen en miljarden. Omdat ze als zelfstandige naamwoorden worden verbogen, gel-
den na de ‘echte’ telwoorden die het veelvoud aangeven dezelfde regels als hierboven:  

§ nominatief (zie §6.2)  
§ genitief enkelvoud (na два/две, три, четы́ре) 
§ genitief meervoud (na пять en hoger) 

§ verbogen naamvallen 
§ congruentie: naamval stemt overeen 

§ accusatief – geen eigen vorm 
§  altijd [=N], zowel bij levend als bij levenloos 

In de voorbeelden hieronder zijn de gevallen waarin geen congruentie optreedt gearceerd: 

N две ты́сячи два миллио́на 
G двух ты́сяч  двух миллио́нов 
D двум ты́сячам двум миллио́нам 
A две ты́сячи [= N] два миллио́на [= N] 
I двумя́ ты́сячами  двумя́ миллио́нами 
L двух ты́сячах  двух миллио́нах 

 
N пять ты́сяч пять миллио́нов 
G пяти́ ты́сяч  пяти́ миллио́нов 
D пяти́ ты́сячам пяти́ миллио́нам 
A пять ты́сяч [= N] пять миллио́нов [= N] 
I пятью ́ты́сячами  пятью ́миллио́нами 
L пяти́ ты́сячах  пяти́ миллио́нах 

De zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden die hierop volgen om aan te geven wat er precies 
geteld wordt, staan vervolgens in de genitief meervoud. In het laatste deel van de verbinding is 
dus nooit sprake van congruentie.  

N две ты́сячи     высо́ких  домо́в 
G двух ты́сяч      высо́ких  домо́в 
D двум ты́сячам   высо́ких  домо́в 
A две ты́сячи     высо́ких   домо́в [= N] 
I двумя́ ты́сячами  высо́ких  домо́в 
L двух ты́сячах    высо́ких  домо́в 

 

 
8 Deze afwijkende instrumentalis van тысяча (zie §6.3) is de enige vorm die zich wél als zuiver telwoord gedraagt. In verbindingen treedt, zoals 
bij zuivere telwoorden gebruikelijk, volledige congruentie op in naamval en getal. 
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N пять миллио́нов     америка́нских   до́лларов 
G пяти́ миллио́нов     америка́нских   до́лларов 
D пяти́ миллио́нам    америка́нских   до́лларов 
A пять миллио́нов     америка́нских   до́лларов [= N] 
I пятью ́миллио́нами  америка́нских   до́лларов 
L пяти́ миллио́нах     америка́нских   до́лларов 

6.4.5 Samengestelde telwoorden 

6.4.5.1 Telwoorden eindigend op один́ 

Voor telwoorden die eindigen op оди́н (два́дцать оди́н, три́дцать один́, сто оди́н, ты́сяча 
семьсо́т со́рок оди́н, etc.) gelden dezelfde regels als voor оди́н (zie §6.4.1): er is in combinatie 
met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden altijd congruentie. Ter illustratie twee voorbeel-
den met een mannelijk woord (levend) en een vrouwelijk woord. 

 mannelijk, levend vrouwelijk 
N сто оди́н   хоро́ший  студен́т пятьдеся́т одна      хоро́шая   студен́тка 
G ста одного́   хоро́шего  студен́та пяти́десяти одно́й    хоро́шой   студен́тки 
D ста одному́  хоро́шему  студен́ту пяти́десяти одно́й    хоро́шой   студен́тке 
A стo одного́  хоро́шего  студен́та [= deels G] пятьдеся́т одну́      хоро́шую  студен́тку 
I ста одни́м   хоро́шим  студен́том пятьюд́есятью одно́й  хоро́шой   студен́ткой 
L ста одно́м   хоро́шем   студен́те пяти́десяти одно́й    хоро́шой   студен́тке 
 

 

Let op de accusatiefvorm сто одного́ хоро́шего студе́нта.  

De laatste drie woorden zijn identiek aan de genitief. Het honderdtal сто doet 
hier niet aan mee: dit telwoord heeft een eigen accusatief сто en doet nooit mee 
aan de A=G-regel bij levende wezens. Zie §6.3. 

6.4.5.2 Telwoorden eindigend op два/две, три, четыр́е 

Voor samengestelde telwoorden die eindigen op два/две, три of четы́ре (два́дцать два, пять-
деся́т три, сто четы́ре, ты́сяча две́сти два́дцать три, etc.) gelden in principe dezelfde regels 
als voor два/две, три en четы́ре (zie §6.4.2). Het enige verschil is de accusatief: het verschil 
levend ~ levenloos speelt geen rol: 

§ accusatief – geen eigen vorm 
§  altijd [=N], zowel bij levend als bij levenloos 

 
 mannelijk, levenloos mannelijk, levend 
N два́дцать два    тру́дных   уро́ка два́дцать два    но́вых   студе́нта 
G двадцати́ двух    тру́дных  уро́ков двадцати́ двух    но́вых   студен́тов 
D двадцати́ двум    тру́дным  уро́кам двадцати́ двум    но́вым   студен́там 
A два́дцать два    тру́дных  уро́ка [= N] два́дцать два    но́вых   студе́нта [= N] 
I двадцатью ́двумя ́ тру́дными уро́ками двадцатью ́двумя ́но́выми  студен́тами 
L двадцати́ двух    тру́дных  уро́ках двадцати́ двух    но́вых   студен́тах 
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 vrouwelijk, levenloos vrouwelijk, levend 
N со́рок три     бе́лые   стены́ со́рок три    ру́сские   же́нщины 
G сорока́ трёх    бел́ых   стен сорока́ трёх    ру́сских   жен́щин 
D сорока́ трём   бел́ым   стен́ам сорока́ трём   ру́сским   жен́щинам 
A со́рок три     бе́лые   стены́ [= N] со́рок три     ру́сские   же́нщины [= N] 
I сорока́ тремя́  бел́ыми  стен́ами сорока́ тремя́  ру́сскими  жен́щинами 
L сорока́ трёх    бел́ых   стен́ах сорока́ трёх    ру́сских   жен́щинах 

 
 onzijdig 
N пятьдесят́ четы́ре       голла́ндских   сло́ва 
G пяти́десяти четырёх      голла́ндских   слов 
D пяти́десяти четырём     голла́ндским   слова́м 
A пятьдесят́ четы́ре      голла́ндских   сло́ва [= N] 
I пятьюд́есятью четырьмя ́ голла́ндскими  слова́ми 
L пяти́десяти четырёх      голла́ндских   слова́х 

 

 

Het verschil levend ~ levenloos speelt bij de telwoorden in de accusatief dus al-
leen een rol bij de niet-samengestelde telwoorden два/две, три en четы́ре. 

niet-samengesteld 
Я ви́дел двух студен́тов.        Ik zag twee studenten. 
Я ви́дел двух студен́ток.        Ik zag twee studentes. 

samengesteld 
Я ви́дел пятьдесят́ два студен́та.  Ik zag 52 studenten. 
Я ви́дел пятьдесят́ две студен́тки. Ik zag 52 studentes. 

Het is in deze laatste twee gevallen dus niet Я ви́дел пяти́десяти двух 
студе́нтов/студе́нток. 

6.4.5.3 Telwoorden eindigend op пять … дев́ять 

Voor samengestelde telwoorden die eindigen op de telwoorden пять … де́вять (два́дцать 
пять, пятьдеся́т шесть, сто де́вять, ты́сяча две́сти два́дцать семь, etc.) gelden precies de-
zelfde regels als voor de niet-samengestelde telwoorden пять … де́вять (zie §6.4.3). Ter illu-
stratie twee voorbeelden met een mannelijk woord (levenloos) en een vrouwelijk woord (le-
vend). 

 mannelijk, levenloos vrouwelijk, levend 
N два́дцать пять    тру́дных   уро́ков со́рок шесть   ру́сских   же́нщин 
G двадцати́ пяти́     тру́дных  уро́ков сорока́ шести́   ру́сских   жен́щин 
D двадцати́ пяти́     тру́дным  уро́кам сорока́ шести́   ру́сским   жен́щинам 
A два́дцать пять    тру́дных  уро́ков [= N] со́рок шесть   ру́сских   же́нщин [= N] 
I двадцатью ́пятью ́ тру́дными уро́ками сорока́ шестью ́ ру́сскими  жен́щинами 
L двадцати́ пяти́     тру́дных  уро́ках сорока́ шести́   ру́сских   жен́щинах 
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6.5 об́а/об́е 

Het telwoord о́ба (M/N), о́бе (F) beide, allebei, alle twee wordt als volgt verbogen: 

 M/N  F  

N о́ба  о́бе  
G обо́их  обе́их  
D обо́им  обе́им  
A [= N/G] [= N/G] 
I обо́ими  обе́ими  
L обо́их  обе́их  

Voor verbindingen van о́ба/о́бе met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden gelden dezelfde 
regels als voor два/две, zoals deze voorbeelden met mannelijke en vrouwelijke woorden illu-
streren. 

 mannelijk, levenloos mannelijk, levend 
N о́ба    хоро́ших  вопро́са о́ба    ру́сских   студен́та  
G обо́их   хоро́ших  вопро́сов обо́их  ру́сских   студен́тов  
D обо́им  хоро́шим  вопро́сам обо́им  ру́сским   студен́там  
A о́ба    хоро́ших  вопро́са [= N] обо́их  ру́сских   студен́тов [= G] 
I обо́ими хоро́шими вопро́сами обо́ими ру́сскими  студен́тами  
L обо́их  хоро́ших  вопро́сах обо́их   ру́сских   студен́тах  

 
 vrouwelijk, levenloos vrouwelijk, levend 
N о́бе    хоро́шие  газет́ы о́бе    ру́сские   жен́щины  
G обеи́х   хоро́ших  газет́ обеи́х  ру́сских   жен́щин  
D обеи́м   хоро́шим  газет́ам обеи́м  ру́сских   жен́щинам  
A о́бе    хоро́шие  газет́ы [= N] обеи́х  ру́сских   жен́щин [= G] 
I обеи́ми хоро́шими газет́ами обеи́ми ру́сскими  жен́щинами  
L обеи́х  хоро́ших  газет́ах обеи́х   ру́сских   жен́щинах  

Voorbeeldzinnen: 
Оба студе́нта сда́ли экзам́ен.        Beide studenten slaagden voor het examen. 
Обе де́вушки игра́ли на пиани́но.     Beide meisjes speelden piano. 

Они́ говори́ли об обо́их профе́ссорах.  Ze spraken over beide professoren. 
Мы ви́дели обеи́х же́нщин.          Wij zagen beide vrouwen. 

Авто́бусы курси́руют в о́ба села́.      Er rijden bussen naar beide dorpen. 
Есть ту́ры по обо́им моря́м.         Er zijn reizen over beide zeeën. 
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6.6 половин́а, пол- en полтора/́полторы ́

6.6.1 половин́а de helft 

Het woord половин́а de helft wordt gebruikt en verbogen als een zelfstandig naamwoord van 
de 2e declinatie. Het wordt altijd gevolgd door een genitief enkelvoud. 

 
полови́на дороѓи  
de helft van de weg 

N полови́на    дороѓи 
G полови́ны   дороѓи 
D полови́не    дороѓи 
A полови́ну   дороѓи 
I полови́ной  дороѓи  
L полови́не    дороѓи 

Het woord половин́а kan in de combinatie с полови́ной worden verbonden met een hoofdtel-
woord in de betekenis en een half. Een zelfstandig naamwoord dat uitdrukt wat er geteld wordt, 
richt zich daarbij naar het hoofdtelwoord. 

два с полови́ной дом́а          tweeënhalf huis 
о́коло двух с полови́ной домов́    ongeveer tweeënhalf huis 

пять с полови́ной домов́        vijf en een half huis 
o пяти ́с полови́ной домах́       over vijf en een half huis 

 

Een zelfstandig naamwoord dat geteld wordt, gedraagt zich in het Russisch dus 
alsof с полови́ной er niet stond.  

Dat is precies het omgekeerde van de situatie in het Nederlands, waarbij het zelf-
standig naamwoord zich juist richt op en een half: het staat plots in het enkel-
voud. 

vijf huizen 
vijf en een half huis 

De Russische constructie пять с полови́ной домо́в wordt begrijpelijker als je 
haar leest als vijf huizen en een half. 

6.6.2 пол- half, een halve  

Om de betekenis de/een halve (van iets) uit te drukken, maakt het Russisch gebruik van het 
voorvoegsel пол-. 
In de nominatief wordt пол- verbonden met de genitief van het zelfstandig naamwoord: 

полса́да      de/een halve tuin 
полфи́льма    de/een halve film 

полкни́ги     het halve/een half boek 
полбуты́лки   de/een halve fles 

полсела ́      het halve/een half dorp 
полпо́ля      het halve/een half veld 
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De accusatief is in alle gevallen gelijk aan de nominatief. In de overige verbogen naamvallen 
krijgt het voorvoegsel de vorm полу-. Het zelfstandig naamwoord krijgt de uitgang van de be-
treffende naamval. Hieronder volgen twee voorbeelden, afgeleid van год jaar (1e declinatie) en 
буты́лка fles (2e declinatie). 

 
полго́да 
half jaar 

полбуты́лки 
halve fles 

N полго́да полбуты́лки 
G полуго́да полубуты́лки 
D полуго́ду полубуты́лке 
A полго́да [= N] полбуты́лки [= N] 
I полуго́дом полубуты́лкой 
L полуго́де полубуты́лке 

6.6.3 полтора/́полторы ́anderhalf 

Het telwoord полтора́ (M/N), полторы́ (F) anderhalf wordt als volgt verbogen: 
 

 M/N  F  

N полтора́  полторы́  
G полу́тора  полу́тора  
D полу́тора  полу́тора  
A полтора́ [= N] полторы́ [= N] 
I полу́тора  полу́тора  
L полу́тора  полу́тора  

Na de nominatief – en de altijd gelijkluidende accusatief – staat een zelfstandig naamwoord in 
de genitief enkelvoud: 

полтора́ хле́ба       anderhalf brood 
полтора́ челове́ка     anderhalve man (fig.) 

полтора́ сло́ва       anderhalf woord 

полторы́ буты́лки     anderhalve fles 

Я купи́ла полтора́ хле́ба.         Ik heb anderhalf brood gekocht. 
Я ви́дел там полтора́ челове́ка.     Ik zag er anderhalve man. 

In de overige naamvallen staat een zelfstandig naamwoord in het meervoud van de desbetref-
fende naamval: 

o полу́тора хле́бах    over anderhalf brood 

к полу́тора словам́    naar anderhalf woord 

из полу́тора буты́лок   uit anderhalve fles 

6.7 Hoofdtelwoord en werkwoord: enkelvoud of meervoud 

6.7.1 один́  

Een onderwerp dat het telwoord один́ bevat, wordt beschouwd als enkelvoud, wat ook in het 
werkwoord tot uitdrukking komt: 

Пе́ред доско́й стоит́ оди́н студе́нт.         Er staat е́е́n student voor het bord. 
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Dit geldt ook voor samengestelde getallen met оди́н: 
В за́ле был 41 (со́рок оди́н) журналист.       In de zaal waren 41 journalisten. 
На ле́кции была ́21 (два́дцать одна́) студе́нтка. Op de les waren 21 studentes. 

 

Dat het werkwoord bij getallen als 21, 41, 101 in het enkelvoud staat – en ook bij 
een heel groot en lang getal als 123.551 – is in het Russisch dus heel anders dan 
in het Nederlands, waar geldt: alles meer dan één is meervoud. 

6.7.2 два/две, три, четыр́е 

Wanneer het onderwerp de niet-samengestelde hoofdtelwoorden два/две, три of четы́ре bevat, 
staat het werkwoord in de regel in het meervoud: 

На столе́ лежал́и три словаря́.            Op de tafel lagen drie woordenboeken. 

Bij een leeftijdsaanduiding wordt altijd het enkelvoud gebruikt (zie verder §6.13): 
Ма́льчику тогда́ был́о два го́да.           Het jongetje was toen twee jaar oud. 

6.7.3 пять еn hoger 

Een onderwerp dat een telwoord hoger dan 4 bevat, wordt vaak als enkelvoud beschouwd. Als 
dit het geval is, staat het werkwoord in het enkelvoud, in de verleden tijd bovendien in de on-
zijdige vorm. Het meervoud blijft overigens vaak ook mogelijk. 

В компа́нии работ́ает 20 челове́к.           In het bedrijf werken 20 mensen. 
На ле́кции был́о 40 студе́нтов.            Op college waren 40 studenten. 

 

 

De keuze tussen het enkelvoud en het meervoud hangt af van het feit of het ge-
telde wordt opgevat als een verzameling losse eenheden of dat die in hun geheel 
als groep worden waargenomen. In het eerste geval wordt gekozen voor een en-
kelvoud, in het tweede voor een meervoud. Hoe groter de groep, hoe groter de 
waarneming als collectief (dus enkelvoud). 

In het Nederlands bestaat een vergelijkbaar verschijnsel. Zinnen als onder-
staande komen geregeld voor, ook al hoort het werkwoord eigenlijk in het meer-
voud te staan: 

Er was honderd man op de voorstelling afgekomen. 
Zes op de tien Nederlanders gaat weleens naar Frankrijk op vakantie. 

6.8 Rangtelwoorden 

Rangtelwoorden worden verbogen als bijvoeglijke naamwoorden (zie §3.2).  
Zoals gebruikelijk bij bijvoeglijke naamwoorden komt het rangtelwoord in getal, geslacht en 
naamval volledig overeen met die van het woord waar het bij hoort: 

пе́рвый студе́нт               de eerste student 
пе́рвая студе́нтка              de eerste studente 

Я ви́дел пе́рвого студе́нта.        Ik zag de eerste student. 
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Wat vorm betreft verdient vooral тре́тий derde bijzondere aandacht. De stam van dit rangtel-
woord luidt трет[j]-. Het wordt verbogen als een bijvoeglijk naamwoord van het type ры́бий 
vissen- (zie §3.3.3): 

 M F N pl 

N трет́ий трет́ья трет́ье трет́ьи 
G трет́ьего трет́ьей трет́ьего трет́ьих 
D трет́ьему трет́ьей трет́ьему трет́ьим 
A [= N/G] трет́ью трет́ье [= N/G] 
I трет́ьим трет́ьей трет́ьим трет́ьими 
L трет́ьем трет́ьей трет́ьем трет́ьих 

6.9 Onbepaalde telwoorden 

6.9.1 Vormen en gebruik 

6.9.1.1 мноѓо, немноѓо, мал́о en немал́о 

De onbepaalde telwoorden мно́го veel, немно́го een beetje, ма́ло weinig en нема́ло heel wat 
kunnen alleen in de nominatief en accusatief worden gebruikt. Een zelfstandig naamwoord 
dat erop volgt, staat dan in de genitief: 

мно́го книг              veel boeken 
мно́го шу́ма             veel lawaai 

немно́го воды́           een beetje water 

ма́ло рабо́ты             weinig werk 
ма́ло людей́            weinig mensen 

нема́ло бума́ги          heel wat papier 
нема́ло бума́г           heel wat papieren 

In andere naamvallen neemt het Russisch zijn toevlucht tot verwante, wél verbuigbare woorden: 
мно́гое         veel zaken, heel wat 
мно́гие         vele, velen 
немно́гие        enkele, enkelen 

Deze woorden – die overigens ook gewoon in de nominatief en de accusatief kunnen voorko-
men – worden als bijvoeglijke naamwoorden verbogen:  

мно́гие ве́щи             vele dingen           (ook: мно́го веще́й veel dingen) 
немно́гие слова ́           enkele, weinige woorden  (ook: немно́го слов weinig woorden) 

во мно́гих отноше́ниях      in veel opzichten 
во мно́гих слу́чаях         in veel gevallen 
оди́н из мно́гих           е́е́n uit/van velen 

Во мно́гом вы пра́вы.       In vele zaken heeft u gelijk. 
Я мно́гому научи́лся.        Ik heb veel geleerd. 
Это говори́т о мно́гом.       Dat zegt heel wat. 
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Je kunt in het Russisch dus niet iets zeggen als во много случаев of во много 
случаях. Bij het voorzetsel в, dat hier de locatief vereist, is de constructie met 
мно́гие de enig mogelijke: во мно́гих слу́чаях. 

Bij levende wezens kan in de accusatief worden gekozen tussen de vorm мно́го 
+ gen. en мно́гих + gen. De eerste vorm verdient daarbij de voorkeur: 

Я ви́дел мно́го студе́нтов.   Ik zag veel studenten. 
Я ви́дел мно́гих студе́нтов.   Ik zag veel/vele studenten. 

De vergrotende trap van мно́го veel en ма́ло weinig luidt respectievelijk бо́льше meer en 
ме́ньше minder: 

У него бол́ьше де́нег, чем у меня́.         Hij heeft meer geld dan ik. 
Я купи́ла как мо́жно бол́ьше цвето́в.       Ik heb zo veel mogelijk bloemen gekocht. 

Де́ти с ка́ждым го́дом чита́ют мен́ьше кни́г.  Kinderen lezen elk jaar minder boeken. 
По́сле тераќтов там мен́ьше тури́стов.      Na de aanslagen zijn daar minder toeristen. 

Daarnaast bestaan ook nog de vormen бо́лее meer en ме́нее minder. Die worden vrijwel uit-
sluitend gebruikt voor respectievelijk de vorming van de samengestelde vergrotende trap (zie 
§3.4.1) en voor de ‘verkleinende’ trap: 

Это бол́ее интерес́ная кни́га. Dat is een interessanter boek. 
Здесь мен́ее хол́одно, чем в сосе́дней ко́мнате. Het is hier minder koud dan in de kamer hiernaast. 

6.9.1.2 нес́колько, скол́ько en стол́ько 

De woorden не́сколько een paar, enkele, сто́лько zoveel en het vragende telwoord ско́лько 
hoeveel worden in de nominatief en accusatief gevolgd door een genitief: 

не́сколько неде́ль            een paar weken, enkele weken 

сто́лько са́хара              zoveel suiker 
сто́лько сообще́ний           zoveel berichten 

ско́лько со́ли?               hoeveel zout? 
ско́лько газе́т?               hoeveel kranten? 

Ско́лько студе́нтов на леќции?    Hoeveel studenten zijn er op college? 

In verbinding met een zelfstandig naamwoord kunnen deze woorden worden verbogen. Ter 
illustratie volgt hieronder de volledige rijtjes van ско́лько книг hoeveel boeken en не́сколько 
студе́нтов een paar studenten: 
 

 levenloos levend 
N ско́лько книг не́сколько студе́нтов 
G ско́льких книг не́скольких студе́нтов 
D ско́льким кни́гам не́скольким студе́нтам 
A ско́лько книг [= N] не́сколько студе́нтов [= N] 

(не́скольких студе́нтов [= G]) 
I ско́лькими книѓами не́сколькими студе́нтами 
L ско́льких кни́гах не́скольких студе́нтах 
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Net als bij мно́го veel kan er in combinatie met не́сколько, сто́лько en ско́лько 
in de accusatief bij levende wezens gekozen worden voor de nominatief of de 
genitief:  

Я видел не́сколько студе́нтов.   Ik zag enkele studenten. 
Я видел не́скольких студе́нтов.   Ik zag enkele studenten. 

De nominatief verdient hier de voorkeur. 

Andere voorbeelden: 
в сто́льких кни́гах          in zoveel/zovele boeken 
у ско́льких люде́й          bij hoeveel mensen 
о не́скольких вопро́сах      over enkele vragen 

6.9.2 Onbepaald telwoord en werkwoord: enkelvoud of meervoud 

In combinatie met onbepaalde telwoorden als мно́го, не́сколько, ско́лько in het onderwerp 
van de zin staat het werkwoord bij voorkeur in het enkelvoud. In de verleden tijd wordt boven-
dien de onzijdige vorm gebruikt. 

Ско́лько книг лежит́ на столе́?        Hoeveel boeken liggen er op tafel? 
На у́лице стоит́ не́сколько маши́н.      Er staan een paar auto’s op straat. 

Ско́лько книг лежал́о на столе?́       Hoeveel boeken lagen er op tafel? 
На у́лице стоял́о не́сколько маши́н.     Er stonden een paar auto’s op straat. 

Ско́лько студе́нтов был́о на ле́кции?    Hoeveel studenten waren er op college? 
На ле́кции был́о мно́го студе́нтов.      Er waren veel studenten op college. 

6.10 Het verzameltelwoord 

6.10.1 Vormen 

De verzameltelwoorden (een tweetal, een drietal, etc.) worden als volgt verbogen: 

 2 3  4  
N дво́е  тро́е  че́тверо  
G двои́х  трои́х  четверы́х  
D двои́м  трои́м  четверы́м  
A [= N/G] [= N/G] [= N/G] 
I двои́ми  трои́ми  четверы́ми  
L двои́х  трои́х  четверы́х  

De verzameltelwoorden пя́теро … де́сятеро worden precies zo verbogen als че́тверо. 

 

Samengestelde telwoorden komen bij de verzameltelwoorden niet voor. Vor-
men als als два́дцать дво́е of пятьдеся́т чет́веро bestaan dus niet.  

Hierdoor is het lastig om het in het Russisch te hebben over bijvoorbeeld 22 et-
malen of 54 scharen. Hiervoor worden kunstgrepen toegepast, zoals два́дцать 
два дня 22 dagen of пятьдеся́т четы́ре штуќи но́жниц 54 stuks scharen. 
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6.10.2 Combinaties met andere woorden 

Voor verbindingen van verzameltelwoorden met zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden gel-
den de volgende regels:  

§ nominatief (zie §6.2)  
§ genitief meervoud (ook na дво́е, тро́е en че́тверо) 

§ verbogen naamvallen 
§ congruentie: naamval stemt overeen 

§ accusatief – geen eigen vorm 
§ levend: [= G] 
§ levenloos: [=N] 

Ter illustratie volgen hieronder twee voorbeelden van het volledige rijtje van дво́е in verbinding 
met een bijvoeglijk naamwoord en een zelfstandig naamwoord, levenloos en levend. De geval-
len waarin geen sprake is van volledige congruentie zijn in onderstaande rijtjes vetgedrukt. 
 

 levenloos levend 
N дво́е   хоро́ших  но́жниц дво́е   ру́сских   студе́нтов  
G двои́х   хоро́ших  но́жниц двои́х  ру́сских   студен́тов  
D двои́м   хоро́шим  но́жницам двои́м  ру́сским   студен́там  
A дво́е   хоро́ших  но́жниц [= N] двои́х  ру́сских   студен́тов [= G] 
I двои́ми хоро́шими но́жницами двои́ми ру́сскими  студен́тами  
L двои́х  хоро́ших  но́жницах двои́х   ру́сских   студен́тах  

6.10.3 Gebruik van verzameltelwoorden 

Het gebruik van het verzameltelwoord is meestal facultatief. In een paar gevallen is het gebruik 
van een verzameltelwoord zo goed als of zelfs geheel verplicht:  

§ Bij de aantallen 2, 3 en 4 in de nominatief in combinatie met mannelijke levende wezens 
op -а (van de 2e declinatie, zie §2.4) zijn verzameltelwoorden zeer gebruikelijk: 

дво́е мужчи́н        twee mannen 
тро́е сиро́т         drie wezen 
че́тверо мужчи́н      vier mannen 

§ Bij de aantallen 2, 3 en 4 in de nominatief om een aantal kinderen aan te geven: 
У моего́ бра́та дво́е дете́й.   Mijn broer heeft twee kinderen. 

§ Bij de aantallen 2, 3 en 4 in de nominatief en accusatief in combinatie met woorden die 
alleen meervoudsvormen hebben. 

дво́е но́жниц            twee scharen 
тро́е очко́в             drie brillen 

Прошло́ дво́е су́ток.       Twee etmalen waren verstreken. 
Он купи́л тро́е но́жниц.     Hij heeft drie scharen gekocht. 

 

Het verzameltelwoord biedt hier een oplossing voor het probleem dat de ge-
wone hoofdtelwoorden два/две, три en четы́ре in de nominatief en accusatief 
gecombineerd moeten worden met een genitief enkelvoud, die bij woorden als 
но́жницы еn очки́ simpelweg ontbreekt. 
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Dit verklaart ook waarom bij aantallen van vijf of hoger, en in de verbogen naam-
vallen hier meestal gewone hoofdtelwoorden worden gebruikt. Bij deze telwoor-
den en in die naamvallen worden immers meervoudsvormen gebruikt: 

пять очко́в           vijf brillen 
об э́тих двух но́жницах   over die twee scharen 

Прошло́ семь су́ток.     Zeven etmalen waren verstreken. 

§ Met de persoonlijke voornaamwoorden мы, вы, они́ en de verbogen vormen daarvan, 
in de betekenis wij tweeën, jullie vijven, zij zessen, enz. 

Мы дво́е оста́лись до́ма.    Wij tweeën bleven thuis. 
Нас бы́ло че́тверо.        We waren met ons vieren. 
Я зна́ю то́лько вас троих́.    Ik ken alleen jullie drieën. 
Их бы́ло пя́теро.          Ze waren met z’n vijven. 

§ Als het telwoord zonder begeleidend zelfstandig naamwoord (‘los’) wordt gebruikt om 
een aantal personen uit te drukken, in alle naamvallen. 

сто́лик на двoи́x          een tafeltje voor twee (personen) 
Все тро́е спа́ли.          Ze sliepen alle drie. 
Вошли́ че́тверо.          Er kwamen vier man binnen. 
Пятеры́х из них я знал.     Vijf van hen kende ik. 

Het gebruik van verzameltelwoorden: handvatten 
Bij het facultatieve gebruik van verzameltelwoordен gelden de volgende twee vuistre-
gels: 

§ Vanaf пя́теро worden verzameltelwoorden snel zeldzaam. 
§ Verzameltelwoorden worden niet graag gebruikt in andere naamvallen dan de 

nominatief (en eventueel de gelijkluidende accusatief). 

Als een spreker kiest voor een niet-verplicht verzameltelwoord, wil hij daarmee uitdruk-
ken dat de genoemde personen of voorwerpen heel duidelijk bij elkaar horen: 

дво́е друзе́й                twee vrienden      (ook: два дру́га) 
тро́е лиц                  drie personen      (ook: три лица́) 
че́тверо сынове́й            vier zoons        (ook: четы́ре сы́на) 

Vergelijk ook de volgende zinnen: 

Из-за угла́ вы́шли двое́ мужчин́.     Er kwamen twee mannen de hoek om.  
                             [gezamenlijk] 
В моей жи́зни бы́ло два мужчин́ы.    Er waren twee mannen In mijn leven.  
                             [niet gelijktijdig] 

In de spreektaal worden verzameltelwoorden ook gebruikt voor paren van bij elkaar ho-
rende voorwerpen, ter vervanging van een constructie met па́ра paar. 

тро́е боти́нок               drie paar schoenen 
пя́теро носко́в              vijf paar sokken 

три па́ры боти́нок            drie paar schoenen 
пять пар носко́в             vijf paar sokken 

Een verzameltelwoord kan in ieder geval nooit gebruikt worden in combinatie met vrou-
welijke levende wezens: 

дво́е подру́г две подру́ги       twee vriendinnen 
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тро́е же́нщин три же́нщины     drie vrouwen 
че́тверо дочере́й четы́ре до́чери  vier dochters 

6.11 Aantallen bij benadering 

Aantallen bij benadering worden aangegeven door het zelfstandig naamwoord helemaal voor-
aan in de verbinding te zetten. De naamval van alle woorden in de verbinding blijft gelijk, zoals 
de onderstaande voorbeelden laten zien: 

два́дцать мину́т                 twintig minuten 
мину́т два́дцать                 een minuut of twintig  

де́сять челове́к                 tien mensen 
челове́к де́сять                 zo’n tien mensen, een man of tien 

че́рез три дня                  over drie dagen  
дня че́рез три                  over een dag of drie 

че́рез пять дней                 over vijf dagen 
дней че́рез пять                 over een dag of vijf 

Он живёт в ста километ́рах от Москвы́.  Hij woont honderd kilometer van Moskou. 
Он живёт киломе́трах в ста от Москвы́.  Hij woont een kilometer of honderd van Moskou. 

 

Het Russisch doet in deze constructie – een soort omdraaiing – eigenlijk hetzelfde als het 
Nederlands. Het verschil is dat in het Nederlands het woordje of er nog tussen wordt ge-
zet. 

Behalve met de hierboven beschreven omdraaiing kan een ongeveer aantal ook worden aange-
geven op andere manieren:  

пример́но, приблизит́ельно 
приме́рно в ста километ́рах от Москвы      op ongeveer honderd kilometer van Moskou 
приблизит́ельно в два часа ́             ongeveer om twee uur, rond twee uur  [tijdstip] 
приблизит́ельно пятьдесят́ пя́ть челове́к    zo’n vijfenvijftig man 

оќоло + gen. 
о́коло двух часо́в                    ongeveer twee uur, zo’n twee uur lang [tijdsduur] 
о́коло ста ме́тров                    ongeveer honderd meter 
о́коло пяти́десяти пяти́ челове́к          zo’n vijfenvijftig man 

6.12 Kloktijden 

6.12.1 Vragen naar de tijd en een tijdstip 

Naar de tijd wordt op de volgende manier gevraagd: 
Ско́лько вре́мени? / Кото́рый час?                  Hoe laat is het? 

In het antwoord bestaat de keuze uit twee mogelijkheden: in de 24 uursklok (met het precieze 
aantal uren en minuten) of met de 12 uursklok (waarbij het aantal minuten wordt uitgedrukt in 
relatie tot het lopende of komende hele uur). 

Сейча́с пятна́дцать часо́в.                      Het is nu 15 uur. 
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Сейча́с пятна́дцать часо́в де́сять мину́т.             Het is nu 15.10 uur. 
Сейча́с пятна́дцать часо́в пятьдеся́т мину́т.           Het is nu 15.50 uur. 

Сейча́с три часа́.                             Het is nu drie uur. 
Сейча́с де́сять минут четвёртого (ча́са).             Het is nu tien over drie. 
Сейча́с без десяти́ мину́т четы́ре.                 Het is nu tien voor vier. 

Vragen naar een tijdstip – en het geven van het antwoord – gaat op de volgende manier: 
В кото́рый час / во ско́лько / в како́е врем́я …?         Hoe laat …?  
С кото́рого ча́са / со ско́льких / с како́го вре́мени …?     Vanaf hoe laat …? 
До кото́рого ча́са / до ско́льких / до како́го вре́мени …?   Tot hoe laat …? 

В пятна́дцать часо́в.                          Om 15 uur. 
С пятна́дцати часо́в.                          Vanaf 15 uur. 
До пятна́дцати часо́в.                         Tot 15 uur. 

6.12.2 24 uursklok 

In de 24 uursklok worden tijdstippen aangeduid met de woorden час uur en мину́та minuut. 
Daarbij gelden de gebruikelijke regels voor het gebruik van de naamvallen. 

0.05        ноль часо́в пять мину́т 
1.10        час де́сять мину́т 
3.15        три часа́ пятна́дцать мину́т 
8.23        во́семь часо́в двадцать три мину́ты 
14.35       четы́рнадцать часо́в три́дцать пять мину́т 
20.01       два́дцать часо́в одна́ мину́та 

в два часа́ по моско́вскому врем́ени       om twee uur Moskouse tijd 
В Москве́ шестна́дцать часо́в.           Het is vier uur in de middag in Moskou. 

Voor het uitdrukken van om gebruikt het Russisch in de 24 uursklok het voorzetsel в gevolgd 
door de accusatief. 

в два́дцать часо́в три́дцать мину́т        om twintig uur dertig, om half negen ’s avonds 
ро́вно в оди́ннадцать часо́в             stipt om elf uur 

По́езд прие́хал в шесть часо́в со́рок мину́т.  De trein kwam aan om 6.40 uur. 

Bij het tijdstip één uur wordt volstaan met het woord час, zonder один́.  
в час три́дцать мину́т                om 1.30 uur 
В Москве́ час.                     Het is één uur in Moskou. 

6.12.3 12 uursklok 

Met name in niet-officiële contexten worden tijdstippen vaak uitgedrukt in relatie tot het lo-
pende of het komende hele uur. 

§ In het eerste halve uur worden tijdstippen uitgedrukt als het aantal minuten van het 
lopende uur (het uur dat daarvoor is begonnen). Dit lopende uur wordt uitgedrukt 
met de genitief mannelijk van het rangtelwoord (behorende bij de genitief ча́са, dat 
wordt weggelaten). Voor het uitdrukken van constructies als om vijf uur wordt het voor-
zetsel в gebruikt, gevolgd door de accusatief. 

14.00           два часа ́
14.05           пять мину́т трет́ьего 
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14.10           де́сять минут тре́тьего 
14.15           че́тверть трет́ьего 
14.20           два́дцать мину́т трет́ьего 

в 17.00          в пять часо́в 
в 17.10          в де́сять мину́т шесто́го 

 

Het Russisch kijkt bij deze manier van tijd aanduiden sneller vooruit dan we in het 
Nederlands gewend zijn: om 7.00 uur is het al het 8e uur dat begint te lopen, om 
13.00 uur begint het 2e uur na de middag. 

§ Op het halve uur wordt gebruikgemaakt van een constructie met пол- en een rangtel-
woord van het lopende uur. 

14.30           полтрет́ьего 
в 14.30          в полтрет́ьего 

§ In het tweede halve uur worden tijdstippen uitgedrukt als het aantal minuten tot aan 
het volgende hele uur. Daarbij wordt gebruikgemaakt van het voorzetsel без + genitief 
(voor de minuten), gevolgd door de nominatief (voor het uur). Deze zelfde combinatie 
wordt ook gebruikt om constructies als om kwart voor drie uit te drukken. 

14.35           без двадцати́ пяти́ три 
14.40           без двадцати́ три 
14.45           без че́тверти три 
14.50           без десяти́ три 
14.55           без пяти́ три 

Мы приех́али без че́тверти три.       We arriveerden om kwart voor drie. 
(dus niet: в без че́тверти три) 

Voor de duidelijkheid kan bij deze manier van tijdsaanduiding – waarbij de 12 uursklok wordt 
gebruikt – ook het dagdeel worden aangegeven: 

8.00            во́семь часо́в утра ́
14.00           два часа́ дня 
20.00           во́семь часо́в веч́ера 
2.00            два часа́ ноч́и 

Voor twaalf uur ’s middags en middernacht zijn aparte woorden: 
12.00           по́лдень 
0.00             по́лночь 

De woorden пол́день en по́лночь worden verbogen zoals de woorden день (gen.sg. по́лдня, 
dat.sg. по́лдню, etc.) en ночь (gen.sg. по́лночи, dat.sg. по́лночи, etc.).9 

Bij hele uren kan het voorzetsel о́коло + gen. worden gebruikt in de betekenis rond … uur, 
ongeveer om … uur: 

о́коло ча́су       rond een uur of één 
о́коло двух часо́в   rond een uur of twee 

 
9 Daarnaast bestaat een onregelmatiger verbuiging waarbij in de verbogen naamvallen het voorvoegsel de vorm полу́- krijgt: пол́день, полу́дня, 
полу́дню, etc. En пол́ночь, полу́ночи, полу́ночи, etc. 



 

165 
 

 

In deze constructie wordt bij één uur de genitief op -у gebruikt (zie §2.3.3.2): о́коло час́у. 
Het voorzetsel о́коло in combinatie met de reguliere genitief (о́коло ча́са) duidt op een 
tijdsduur: ongeveer een uur (lang). 

De constructie в + rangtelwoord + часу́ (letterlijk: in het zoveelste uur), met de locatief, bete-
kent kort na zoveel uur: 

в первом часу́            net na twaalf uur 
Это бы́ло в тре́тьем часу́.     Het gebeurde net na tweeën/net iets over twee. 
Уже пошёл второ́й час.      Het is al één uur geweest. 

6.13 Leeftijdsaanduiding 

Naar de leeftijd van een persoon wordt op de volgende manier gevraagd: 
Ско́лько тебе/́вам лет?              Hoe oud ben je/bent u? 

Het antwoord luidt bijvoorbeeld als volgt: 
Мне два́дцать лет.                 Ik ben twintig jaar.  

De persoon van wie de leeftijd gevraagd of gegeven wordt, staat daarbij in de datief. ‘Het aantal 
jaren’ is het onderwerp van de zin en staat dus in de nominatief. Letterlijk kan het voorbeeld-
antwoord hierboven dus vertaald worden als Aan mij zijn twintig jaar. Andere voorbeelden: 

Ско́лько лет твое́й ма́ме?             Hoe oud is je moeder? 
Ей пятьдеся́т лет.                  Ze is 50. 

А моему́ отцу́ пятьдесят́ два го́да.       En mijn vader is 52 jaar. 

Ско́лько лет твоему́ бра́ту?            Hoe oud is je broer? 
Ему́ два́дцать оди́н год.              Hij is 21. 

Om de verleden tijd weer te geven wordt het onzijdige enkelvoud бы́ло gebruikt. Dat geldt ook 
voor два, три en четы́ре го́да – telwoorden waarbij normaal gesproken het werkwoord in het 
meervoud staat (zie §6.7). Alleen bij het telwoord оди́н wordt de mannelijke vorm был ge-
bruikt. 

Ско́лько Ири́не был́о тогда́ лет?        Hoe oud was Irina toen? 
Ей был́о тогда́ два́ го́да.             Ze was toen twee jaar oud. 
Ей был́о тогда́ пять лет.              Ze was toen vijf jaar oud. 

Этому мужчи́не был три́дцать оди́н год.   Die man was 31 jaar oud. 

6.14 Datumaanduiding 

6.14.1 Dag van de maand 

De dag van de maand wordt weergegeven met de onzijdige vorm van een rangtelwoord. De 
onzijdige vorm wordt gebruikt vanwege het woord число́ datum. De maand wordt uitgedrukt 
door de genitief. Dus letterlijk zegt men: de zoveelste van die-en-die maand. 

Како́е сего́дня число́?                    Welke datum is het vandaag? 
Сего́дня деся́тое ноября́.                  Vandaag is het 10 november. 

Како́е число́ бы́ло вчера́?                  Welke datum was het gisteren? 
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Вчера́ бы́ло два́дцать девят́ое апре́ля.         Gisteren was het 29 april. 

Пе́рвое января́ – суббо́та.                  1 januari is een zaterdag. 

Om aan te geven op welke datum iets plaatsvindt, wordt de genitief van het rangtelwoord 
gebruikt, gevolgd door de genitief van de betreffende maand. 

Когда́? Како́го числа́?                    Wanneer? Op welke datum? 
Деся́того ноября́.                       Op 10 november. 

Он роди́лся пе́рвого ма́рта.                Hij is geboren op 1 maart. 

Два́дцать пе́рвого февраля́ у нас бу́дет экзам́ен.  Op 21 februari hebben we examen. 

Пе́рвого мая́ бу́ду в Москве́.                Op 1 mei ben ik in Moskou. 

6.14.2 Jaartallen 

Ook jaartallen worden in het Russisch weergegeven met een rangtelwoord gevolgd door het 
woord год. Dit woord wordt vaak afgekort tot г. 

1773 г.          ты́сяча семьсо́т се́мьдесят трет́ий год 
1991 г.          ты́сяча девятьсо́т девяно́сто пе́рвый год 
2000 г.          двухты́сячный год 
2019 г.          две ты́сячи девятна́дцатый год 

De constructie in dat-en-dat jaar wordt weergegeven door het voorzetsel в + rangtelwoord in 
de loc.sg. + году́. 

в како́м году́?                               in welk jaar? 

в ты́сяча семьсо́т се́мьдесят трет́ьем году́             in 1773 
в ты́сяча девятьсо́т девяно́сто пе́рвом году́            in 1991 
в двухты́сячном году́                          in 2000 
в две ты́сячи девятна́дцатом году́                  in 2019 

в про́шлом году́                              vorig jaar 
в э́том году́                                 dit jaar 
в сле́дующем году́                            volgend jaar 

Мой оте́ц роди́лся в ты́сяча девятьсо́т шестидесят́ом году́. Mijn vader is geboren in 1960. 

6.14.3 Dag – maand – jaar 

Een jaaraanduiding die wordt voorafgegaan door een datum- of maandaanduiding staat in 
de genitief. Letterlijk wordt er dus gezegd: op die-en-die datum van dat-en-dat jaar of in die-
en-die maand van dat-en-dat jaar. 

в мае́ про́шлого го́да                           in mei vorig jaar 
пе́рвого июн́я э́того го́да                        op 1 juni dit jaar 

в декабре́ ты́сяча девятьсо́т со́рок второ́го го́да         in december 1942 

два́дцать шесто́го сентября́  
ты́сяча девятьсо́т шестьдесят́ седьмо́го го́да           op 26 september 1967 

пятна́дцатого июл́я две ты́сячи девятна́дцатого го́да     op 15 juli 2019 
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7. HET WERKWOORD: VORMEN 

7.1 Inleiding 

De structuur van Russische en Nederlandse werkwoordsvormen lijkt behoorlijk op elkaar. Zo 
bestaat een Russische werkwoordsvorm in beginsel uit elementen die we kennen uit Neder-
landse werkwoordsvormen: een stam en een uitgang, eventueel voorafgegaan door een voor-
voegsel.  

 voorvoegsel + stam + uitgang 
переписат́ь пере-  -пис-  -ать 
 over-  -schrijv-  -en 

вложил́и в-  -ложи-  -ли 
 in-  -leg-  -den 

говорит́ь   говор-  -ить 
   praat-  -en 

Toch zijn er ook verschillen. Eén zo’n verschil is dat een Russisch werkwoord aan het eind nog 
een achtervoegsel kan hebben om aan te duiden dat het gaat om een wederkerend werk-
woord: -ся of -сь (zie §7.2). Een voorbeeld is het werkwoord одева́ться zich aankleden, afgeleid 
van het niet-wederkerende werkwoord одева́ть aankleden: 

 voorvoegsel + stam + uitgang + achtervoegsel 
одеват́ь о-  -дев-  -ать   

 aan-  -kleed-  -en   

одеват́ься o-  -дев-  -ать-  -ся 
 aan-  -kleed-  -en  (zich) 

Anders dan in het Nederlands kan het voorvoegsel bij ееn en hetzelfde werkwoord verschil-
lende vormen aannemen. Zo hoort bij de eerste persoon enkelvoud разберу́ ik haal uiteen de 
infinitief разобра́ть uiteenhalen, waarbij het voorvoegsel раз- uiteen, uit elkaar de vorm разо- 
aanneemt: 

 voorvoegsel + stam + uitgang 
разберу ́ раз-  -бер-  -у 

 uiteen-  -haal  (ik) 

разобрат́ь разo-  -бр-  -ать- 
 uiteen-  -haal-  -en 

Zoals een Nederlands werkwoord verschillende stammen kan hebben – zoals in lopen, liep, ge-
lopen – heeft een Russisch werkwoord in de regel ook twee stamvormen, waarvan alle andere 
vormen kunnen worden afgeleid. Dit zijn de infinitiefstam en de tegenwoordigetijdsstam.  
Om een indruk te krijgen van de vormen die van een Russisch werkwoord gemaakt kunnen 
worden, staan hieronder alle vormen van het werkwoord испол́ьзовать gebruiken.10 

 
10 Voor het werkwoord испо́льзовать is gekozen omdat het tot de selecte groep van ‘biaspectuele’ werkwoorden behoort: het is, met andere 
woorden, zowel imperfectief als perfectief (zie §8.1). Bovendien is het overgankelijk (zie het kader ‘Overgankelijk en onovergankelijk’ in §7.2). 
Daardoor zijn van dit werkwoord alle mogelijke werkwoordsvormen te maken. 
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De infinitiefstam van испо́льзовать luidt испо́льзова-, de tegenwoordigetijdsstam is 
испо́льзу[j]-. De vormen die gebaseerd zijn op de tegenwoordigetijdsstam zijn onderstreept. 

infinitief – §7.3 
испо́льзовать        gebruiken 

verleden tijd – §7.4 
испо́льзовал         ik/jij/hij gebruikte (mannelijk enkelvoud) 
испо́льзовала        ik/jij/zij gebruikte (vrouwelijk enkelvoud) 
испо́льзовало        het gebruikte (onzijdig enkelvoud) 
испо́льзовали        wij/jullie/zij gebruikten (meervoud) 

tegenwoordige tijd en (perfectieve) toekomende tijd – §7.5 en §7.6.2 
испо́льзую          ik gebruik 
испо́льзуешь         jij gebruikt 
испо́льзует          hij/zij/het gebruikt 
испо́льзуем          wij gebruiken 
испо́льзуете         jullie gebruiken 
испо́льзуют          zij gebruiken 

(imperfectieve) toekomende tijd – §7.6.1 
бу́ду испо́льзовать     ik zal gebruiken 
бу́дешь испо́льзовать   jij zult gebruiken 
бу́дет испо́льзовать    hij/zij/het zal gebruiken 
бу́дем испо́льзовать    wij zullen gebruiken 
бу́дете испо́льзовать   jullie zullen gebruiken 
бу́дут испо́льзовать    zij zullen gebruiken 

gebiedende wijs – §7.7 
испо́льзуй           gebruik! (enkelvoud) 
испо́льзуйте          gebruik! (meervoud) 

deelwoorden – §10.3 t/m §10.6 
испо́льзующий       gebruikende, die gebruikt  (tegenwoordig actief deelwoord) 
испо́льзуемый        gebruikt wordende, die gebruikt wordt (tegenwoordig passief deelwoord) 
испо́льзовавший      die gebruikte (verleden actief deelwoord) 
испо́льзованный      gebruikte, die gebruikt werd (verleden passief deelwoord) 

gerundia – §10.8 en §10.9 
испо́льзуя           gebruikende (imperfectief gerundium) 
испо́льзовав         gebruikt hebbende (perfectief gerundium) 

7.2 Wederkerende werkwoorden: het achtervoegsel -ся 

Wederkerende werkwoorden (ook wel: reflexieve werkwoorden) hebben in het Russisch het 
achtervoegsel -ся als laatste element (zie ook §7.1). Wederkerendheid wordt in het Nederlands 
niet aangeduid in het werkwoord zelf, maar met het wederkerend voornaamwoord zich, zoals 
in zich aankleden.  
Het achtervoegsel -ся kent twee vormen, zoals wordt geïllustreerd aan de hand van het werk-
woord учи́ться studeren: 

§ na medeklinkers: -ся 
учи́ться 
он у́чится 
мы у́чимся 
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я учи́лся  

§ na klinkers: -сь 
я учу́сь 
вы у́читесь 
она́ учи́лась 
они́ учи́лись 

Bij deelwoorden en gerundia geldt deze verdeling niet. Bij deelwoorden luidt het achtervoegsel al-
tijd -ся, ook al volgt het op een klinker: находящ́аяся, встрет́ившиеся, нача́вшегося. Bij gerundia 
luidt het achtervoegsel juist altijd -сь: находя́сь, встрет́ившись, нача́вшись. Zie verder met name 
§10.2. 

Alle werkwoorden op -ся zijn onovergankelijk. Het achtervoegsel -ся kan dan ook worden ge-
bruikt om van overgankelijke werkwoorden onovergankelijke werkwoorden te maken.  
Soms heeft dit wederkerend maken van een werkwoord ook in het Nederlands het uitdrukken 
van wederkerendheid (zich) tot gevolg: 

Меня́ интересу́ет исто́рия.    Mij interesseert geschiedenis.         (overgankelijk) 
Я интересу́юсь исто́рией.     Ik interesseer me voor geschiedenis.     (wederkerend; onovergankelijk) 

Vaak is de betekenisrelatie tussen een Russisch niet-wederkerend werkwoord en het correspon-
derende wederkerende werkwoord in het Nederlands echter losser: 

Он у́чит слова́.            Hij leert woordjes. 
Он у́чится в университет́е.    Hij studeert aan de universiteit. 

Что он де́лает?           Wat is hij aan het doen? 
Что там де́лается?         Wat gebeurt daar? 

Uit deze voorbeelden blijkt dat een Russisch wederkerend werkwoord niet altijd hoeft overeen 
te komen met een wederkerend werkwoord in het Nederlands. 

 
Overgankelijk en onovergankelijk 
Werkwoorden kunnen naar hun gebruik verdeeld worden in twee categorieën: 
overgankelijke werkwoorden (ook wel: transitieve werkwoorden) en onovergan-
kelijke werkwoorden (ook wel: intransitieve werkwoorden).  

Overgankelijke werkwoorden zijn werkwoorden die een lijdend voorwerp bij zich 
moeten (of in ieder geval kunnen) hebben. Onovergankelijke werkwoorden kun-
nen dat niet.  

In het Nederlands kan een en hetzelfde werkwoord vaak zowel overgankelijk als 
onovergankelijk worden gebruikt: 

overgankelijk               onovergankelijk 
Ik begon de les.              De les begon. 
Hij draait het wiel.             Het wiel draait. 

Het Russisch gebruikt in dergelijke gevallen graag verschillende werkwoorden: 

overgankelijk 
Учи́тель на́чал уро́к.          De leraar begon (met) de les. 
Игорь продолжа́ет рабо́ту.      Igor gaat door met z’n werk. 

onovergankelijk 
Уро́к начался́.              De les begon. 
Рабо́та продолжа́ется.        Het werk gaat door. 
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7.3 De infinitief 

7.3.1 Regelmatige infinitief 

De infinitief van veruit de meeste Russisch werkwoorden eindigt op klinker + -ть. Dit noemen 
we regelmatige infinitieven. 

писат́ь     schrijven 
начат́ь     beginnen 
смотрет́ь   kijken 
говорит́ь   praten 
молот́ь     malen 
знать      kennen, weten 
быть      zijn 

We verkrijgen de infinitiefstam door van de infinitief -ть af te halen. De laatste klinker is dus 
onderdeel van de infinitiefstam: 

писа-́ 
нача-́ 
смотре-́ 
говори-́ 
моло-́ 
зна- 
бы- 

7.3.2 Onregelmatige infinitief 

Het Russisch kent ongeveer 50 werkwoorden met een onregelmatige infinitief: een infinitief die 
niet eindigt op klinker + -ть. Dat zijn er verhoudingsgewijs uiteraard heel weinig, maar doordat 
het om heel basale werkwoorden gaat, komen ze wel veel voor. 
Onregelmatige infinitieven kunnen eindigen op -сть/-зть, op -ти́ of op -чь: 

-сть/-зть – §7.5.5 (type класть)  
класть       leggen 
грызть       knagen 

-ти ́– §7.5.5 (type нести)́ 
нести ́      dragen 
идти ́       gaan 

-чь – §7.5.5 (type печь) 
печь       bakken 
помо́чь      helpen 

Bij de werkwoorden met een onregelmatige infinitief is de infinitiefstam gelijk aan de tegen-
woordigetijdsstam (zie §7.5.1).  
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7.3.3 Klemtoon en algemene accentregel 

Waar de klemtoon ligt in een Russisch werkwoord is in principe onvoorspelbaar. Bovendien 
kan het accent in verschillende vormen op een andere lettergreep liggen. De klemtoon zal dus 
steeds moeten worden geleerd. 
De klemtoon van een werkwoord in de infinitief biedt echter wel houvast. Voorwaarde is dat 
die infinitief van het werkwoord meerlettergrepig is, dat wil zeggen: bestaat uit twee lettergre-
pen of meer (bijvoorbeeld ду́мать denken, пла́кать huilen, ви́деть zien en vele duizenden an-
dere). Daarbij worden eventuele voorvoegsels of het achtervoegsel -ся niet meegerekend; een 
werkwoord als нача́ться beginnen (met het voorvoegsel на- en het achtervoegsel -ся) geldt dus 
niet als meerlettergrepig.    
Ligt het accent in een meerlettergrepige infinitief niet op de laatste lettergreep? Dan blijft het 
daar in alle vormen van het werkwoord liggen. Met andere woorden: er vinden dus geen ac-
centverschuivingen plaats. Deze regelmatigheid staat bekend als de algemene accentregel van 
het Russische werkwoord. 

Ligt het accent in de infinitief wél op de laatste lettergreep? Dan ligt het daar in ieder geval in de eerste 
persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd (behalve bij werkwoorden van het type интересова́ть 
interesseren). In de andere vormen kunnen accentverschuivingen optreden. 

 

Alle extra accentregels die hieronder worden gegeven, gelden alleen voor die 
werkwoorden waarvan het accent niet volgens de algemene accentregel voor-
spelbaar is. Het gaat daarbij dus om meerlettergrepige werkwoorden met eind-
accent én eenlettergrepige werkwoorden. Als er bijvoorbeeld in § 7.5.5 bij het 
type писат́ь schrijven staat dat dit type terugtrekkend accent heeft in de tegen-
woordige tijd, dan laten we een werkwoord als пла́кать huilen buiten beschou-
wing omdat het accent volgens de algemene accentregel volstrekt voorspelbaar 
is.   

7.4 De verleden tijd 

Het Russisch kent, anders dan het Nederlands, maar één verleden tijd. Bovendien heeft een 
werkwoord maar vier vormen in de verleden tijd: drie enkelvoudsvormen (mannelijk, vrouwe-
lijk en onzijdig) en één meervoudsvorm. 

7.4.1 Regelmatige verleden tijd 

Veruit de meeste Russische werkwoorden vormen hun verleden tijd volstrekt regelmatig. Daar-
toe worden de onderstaande uitgangen aan de infinitiefstam (zie §7.3) geplakt: 

M F N pl 

-л -ла -ло -ли 
 
De verledentijdsvormen van onderstaande werkwoorden zijn representatief voor deze regelma-
tige vorming van de verleden tijd: 

infinitief            infinitiefstam      verleden tijd 
сиде́ть zitten        сиде́-           он сиде́л, она́ сиде́ла, они́ сиде́ли 
читат́ь lezen        чита́-            я чита́л, я чита́ла, мы чита́ли 
изуча́ть studeren     изуча́-           ты изуча́л, ты изуча́ла, вы изуча́ли 
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повторит́ь herhalen   повтори́-         профе́ссор повтори́л, Та́ня повтори́ла 

Zoals uit de voorbeelden blijkt, wordt de keuze tussen de uitgangen uitsluitend bepaald door 
het geslacht en getal van het onderwerp van de zin. 

7.4.2 Accent 

Als er geen rare dingen aan de hand zijn, ligt het accent in de verleden tijd op dezelfde letter-
greep als in de infinitief. Dergelijke ‘rare dingen’ treden met name op bij werkwoorden die 
(afgezien van eventuele voorvoegsels of -ся) maar één lettergreep tellen.  
De meest voorkomende onregelmatigheid is dat de klemtoon in de verleden tijd vrouwelijk 
naar de uitgang verspringt:  

быть zijn          бы-            был, была,́ бы́ло, бы́ли 
брать  nemen       бра-            брал, брала,́ бра́ло, бра́ли 

Bij enkele werkwoorden met voorvoegsels verspringt de klemtoon bovendien in de verleden 
tijd mannelijk, onzijdig en meervoud naar het voorvoegsel: 

нача́ть beginnen     нача-           нач́ал, начала,́ нач́ало, нач́али 
поня́ть begrijpen     поня-           пон́ял, поняла,́ пон́яло, пон́яли 

Een soortgelijk accentpatroon treffen we ook aan bij de ontkende verledentijdsvormen van 
быть zijn: 

не быть          не бы-          не ́был, не была,́ не ́было, не ́были 

 

Het is belangrijk te beseffen dat bij het accent in de verleden tijd sprake is van 
groeiende onregelmatigheid: 

1. In de meeste werkwoorden is er niets aan de hand: het accent is vast.  

2. Dan zijn er werkwoorden waarbij alleen in de verleden tijd vrouwelijk het ac-
cent naar de uitgang verspringt. Verder zijn ze regelmatig.  

3. Vervolgens zijn er werkwoorden die niet alleen een verleden tijd vrouwelijk 
met eindaccent hebben, maar waarbij in de overige vormen óók nog eens het 
accent op het voorvoegsel (of, bij быть zijn, de ontkenning не) komt te liggen. 

Omgekeerd geformuleerd: als je weet dat in het mannelijk, onzijdig of het meer-
voud het accent op het voorvoegsel of de ontkenning ligt, dan weet je automa-
tisch dat het in het vrouwelijk op de uitgang ligt. 

7.4.3 Onregelmatige verleden tijden 

7.4.3.1 Type умерет́ь 

Bij werkwoorden van het type умере́ть Sterven wordt de verleden tijd gevormd met een aparte 
stam, die wordt gevormd door van de infinitief -еть af te halen. De verledentijdsstam van 
умере́ть is dus умер-. De uitgangen zijn vervolgens: 

M F N pl 

– -ла -ло -ли 

infinitief              verledentijdsstam       verleden tijd 
умерет́ь sterven         умер-               у́мер, умерла́, у́мерло, у́мерли 
терет́ь wrijven           тер-                тёр, тёрла, тёрло, тёрли 
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простере́ть uitstrekken     простер-             простёр, простёрла, простёрло, простёрли 
заперет́ь op slot doen       запер-               за́пер, заперла́, за́перло, за́перли 
отперет́ь van het slot doen    отпер-               о́тпер, отперла́, о́тперло, о́тперли 

In de verleden tijd ligt bij de meeste werkwoorden van dit type het accent vast op de stam, zoals 
bij тере́ть en простере́ть. Uitzonderingen zijn de samenstellingen met -мере́ть, evenals 
запере́ть op slot doen en отпере́ть van het slot doen: bij deze werkwoorden ligt het accent op 
het voorvoegsel – behalve in het vrouwelijk, dat eindaccent heeft. 

7.4.3.2 Type печь 

Bij werkwoorden met een onregelmatige infinitief van het type печь bakken is de verledentijds-
stam identiek aan de tegenwoordigetijdsstam (zie §7.5.5). De uitgangen zijn vervolgens: 

M F N pl 

– -ла -ло -ли 

infinitief              verledentijdsstam       verleden tijd 
печь bakken            пек-                пёк, пекла́, пекло́, пекли ́
мочь kunnen           мог-                мог, могла́, могло́, могли́ 
помо́чь helpen          помог-              помо́г, помогла́, помогло́, помогли ́
бере́чь bewaren         берег-              берёг, берегла́, берегло́, берегли ́
лечь gaan liggen         лег- (teg.tijd. ляг-)      лёг, легла́, легло́, легли ́
жечь branden           жг-                жёг, жгла, жгло, жгли 
сжечь verbranden        сжг-/сожг-            сжёг, сожгла́, сожгло́, сожгли́ 

Het accent ligt bij de werkwoorden van dit type op de uitgang.11  
Opmerkelijk is de -е- in de verleden tijd bij лечь gaan liggen, die afwijkt van de klinker in de 
tegenwoordige tijd (ля́гу, ля́жешь …); zie §7.5.5. 
Bij жечь branden wordt in de verleden tijd mannelijk een vluchtige klinker ingevoegd. Bij de 
afleiding сжечь verbranden is de situatie in de verleden tijd nog complexer: in het mannelijk 
wordt een vluchtige klinker ingevoegd, in de overige vormen verandert het voorvoegsel с- in 
со-. Ditzelfde geldt ook voor andere afleidingen van жечь met een voorvoegsel dat eindigt op 
een medeklinker, zoals обже́чь verbranden en разже́чь ontsteken, aansteken. 

7.4.3.3 Type нести ́ 

Bij werkwoorden met een onregelmatige infinitief van het type нести́ dragen is de verleden-
tijdsstam identiek aan de tegenwoordigetijdsstam (zie §7.5.5). De uitgangen zijn vervolgens: 

M F N pl 

– -ла -ло -ли 

infinitief           teg. tijd    verledentijdsstam       verleden tijd 
нести́ dragen         несу́      нес-                нёс, несла́, несло́, несли́ 
везти́ voeren, leiden    везу́       вез-                вёз, везла́, везло́, везли́  

 
11 Uitzonderingen zijn стричь knippen, scheren, дости́чь bereiken en andere werkwoorden met -стичь. Deze werkwoorden hebben stamaccent, 
bijvoorbeeld стриг, стри́гла, стри́гло, стри́гли. 
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Wanneer de stam uitgaat op een -д of een -т, vervalt deze laatste letter. De uitgangen zijn ver-
volgens zoals bij regelmatige werkwoorden: 

M F N pl 

-л -ла -ло -ли 

infinitief           teg.tijd     verledentijdsstam       verleden tijd 
вести́ leiden         веду́      вед-                вёл, вела́, вело́, вели ́
цвести́ bloeien       цвету́      цвет-               цвёл, цвела́, цвело́, цвели ́

Onregelmatig in deze groep is het werkwoord расти́ groeien, dat in de verleden tijd een andere 
stamklinker heeft en de laatste letter uit zijn stam verliest. De verleden tijd van dit werkwoord 
kan het best los uit het hoofd worden geleerd: 

infinitief           teg.tijd     verledentijdsstam       verleden tijd 
расти́ groeien        расту́      рос-                рос, росла́, росло́, росли́ 

Het accent ligt bij de werkwoorden van dit type op de uitgang. 

7.4.3.4 Type класть  

Bij werkwoorden met een onregelmatige infinitief van het type класть (neer)leggen is de verle-
dentijdsstam identiek aan de tegenwoordigetijdsstam (zie §7.5.5). De laatste letter van de stam 
vervalt in de verleden tijd. De uitgangen zijn vervolgens zoals bij regelmatige werkwoorden: 

M F N pl 

-л -ла -ло -ли 

infinitief           teg.tijd    verledentijdsstam       verleden tijd 
класть (neer)leggen    кладу́     клад-               клал, кла́ла, кла́ло, кла́ли 
клясть vervloeken     кляну́     клян-               клял, кляла́, кля́ло, кля́ли 
красть stelen        краду́     крад-               крал, кра́ла, кра́ло, кра́ли 
упа́сть vallen        упаду́     упад-               упа́л, упа́ла, упа́ло, упа́ли 
проче́сть lezen       прочту́    прочт-              прочёл, прочла́, прочло́, прочли́12  
сесть gaan zitten      ся́ду     сед-                сел́, сел́а, сел́о, сел́и 

Bij de werkwoorden грызть knagen en лезть klimmen, kruipen, waarbij de tegenwoordigetijds-
stam eindigt op een -з, vervalt de laatste medeklinker niet. De uitgangen zijn vervolgens: 

M F N pl 

– -ла -ло -ли 

infinitief           teg.tijd    verledentijdsstam       verleden tijd 
грызть knagen       грызу́     грыз-               грыз, гры́зла, гры́зло, гры́зли 
лезть klimmen, kruipen  ле́зу      лез-                лез, ле́зла, лез́ло, ле́зли 

 
12 In het werkwoord проче́сть (een veelvoorkomende variant van прочита́ть) wordt in de verleden tijd mannelijk een vluchtige klinker inge-
voegd. 
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7.4.3.5 Type привыќнуть 

Bij ca. 60 werkwoorden met een infinitief op -нуть vervalt in de verleden tijd het achtervoegsel 
-ну-. De uitgangen van deze werkwoorden – het type привы́кнуть wennen – zijn vervolgens: 

M F N pl 

– -ла -ло -ли 

infinitief              infinitiefstam         verleden tijd 
привы́кнуть (pf.) wennen   привы́кну- → привы́к-   привы́к, привы́кла, привы́кло, привы́кли 
исче́знуть (pf.) verdwijnen   исче́зну- → исче́з-     исче́з, исче́зла, исче́зло, исче́зли 
мёрзнуть (ipf.) bevriezen    мёрзну- → мёрз-      мёрз, мёрзла, мёрзло, мёрзли 
со́хнуть (ipf.) drogen      со́хну- → со́х-        сох, со́хла, со́хло, со́хли 
поги́бнуть (pf.) omkomen   поги́бну- → поги́б-     поги́б, поги́бла, поги́бло, поги́бли 

Werkwoorden van het type привы́кнуть zijn in principe onovergankelijk, hebben in de infi-
nitief nooit het accent op -нуть en zijn in hun variant zonder voorvoegsels imperfectief. In 
hun betekenis geven deze werkwoorden een overgang tussen twee toestanden aan. Bij 
привы́кнуть (pf.) wennen gaat het om de overgang van ‘(nog) niet gewend zijn’ naar ‘gewend 
zijn’. En bij со́хнуть (ipf.) drogen gaat het om die van ‘nat (of in ieder geval: niet droog) zijn’ 
naar ‘droog zijn’. 

Type прыѓнуть: het andere type op -нуть 
Er is nog een tweede type werkwoorden op -нуть: het type прыѓнуть springen. Dit is het 
‘gewone’ type: er zijn er veel meer van dan van het type привы́кнуть. Het achtervoegsel 
-ну- heeft bij dit type een perfectiverende functie (zie §8.2).  

De verleden tijd van werkwoorden van het type пры́гнуть is regelmatig: ze behouden in 
de verleden tijd het achtervoegsel -ну-.  

infinitief      infinitiefstam    verleden tijd 
пры́гнуть (pf.)     пры́гну-      пры́гнул, пры́гнула, пры́гнуло, пры́гнули 
  een sprong maken 
вздохну́ть (pf.)   вздохну́-      вздохну́л, вздохну́ла, вздохну́ло, вздохну́ли 
  een zucht slaken 
дви́нуть (pf.)    дви́ну-       дви́нул, дви́нула, дви́нуло, дви́нули 
  bewegen, verschuiven  
махну́ть (pf.)    махну́-       махну́л, махну́ла, махну́ло, махну́ли 
  zwaaien 
улыбну́ться (pf.)  улыбну́- + -ся   улыбну́лся, улыбну́лась, улыбну́лось,  
  glimlachen                  улыбну́лись 
твит́нуть (pf.)    твит́ну-      твит́нул, твит́нула, тви́тнуло, твит́нули 
  een tweet sturen  

 

 

Doordat er twee types werkwoorden met een infinitief op -нуть zijn, die zich in 
de verleden tijd anders gedragen, rijst de vraag wanneer het achtervoegsel be-
houden blijft, en wanneer niet. 

In de volgende twee gevallen blijft -ну- in ieder geval аltijd behouden: 
§ Als het accent op -нут́ь ligt. 

махну́ть zwaaien, вздохну́ть een zucht slaken, улыбну́ться glimlachen 
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§ Als het werkwoord zonder voorvoegsel een perfectief werkwoord is.  
тро́нуть aanraken, дви́нуть bewegen 

In andere gevallen geeft de vorm van het werkwoord geen uitsluitsel. In dat geval 
kan de betekenis nog een aanwijzing geven. In veel gevallen zal uit het hoofd 
moeten worden geleerd of -ну- in de verleden tijd vervalt of niet. 

7.4.3.6 идти ́

De verleden tijd van het gerichte werkwoord van beweging идти́ gaan (zie hoofdstuk 9) is vol-
strekt onregelmatig: 

M F N pl 

шёл шла шло шли 

Deze verleden tijd geldt ook voor samenstellingen met идти́, die eindigen op -йти́:  
infinitief              verleden tijd 
прийти́ arriveren         пришёл, пришла́, пришло́, пришли ́
войти́ binnengaan        вошёл, вошла́, вошло́, вошли ́
уйти́ weggaan, vertrekken   ушёл, ушла́, ушло́, ушли ́

7.5 De tegenwoordige tijd 

De tegenwoordige tijd is in het Russisch de werkwoordstijd met de meeste verschillende vor-
men. De aanduiding ‘tegenwoordige tijd’ is feitelijk alleen van toepassing bij imperfectieve 
werkwoorden: bij deze werkwoorden slaan de vormen op het heden.  
Bij perfectieve werkwoorden slaan de werkwoordsvormen op de toekomst. Bij perfectieve 
werkwoorden wordt deze tijd daarom de perfectieve toekomende tijd genoemd. De vorming, 
die in dit hoofdstuk behandeld wordt, is bij imperfectieve en perfectieve werkwoorden volstrekt 
identiek.  
Waar in dit hoofdstuk sprake is van ‘tegenwoordige tijd’, wordt daarmee zowel de zuivere te-
genwoordige tijd (van imperfectieve werkwoorden) als de perfectieve toekomende tijd (van per-
fectieve werkwoorden) bedoeld. 

 

Het werkwoordsaspect – en de daarbijbehorende termen perfectief en imper-
fectief – wordt uitvoerig behandeld in hoofdstuk 8.  

Het verschil tussen de tegenwoordige en de perfectieve toekomende tijd is uit-
sluitend een betekenisverschil, dat voortkomt uit de betekenis van het aspect. 

7.5.1 Uitgangen 

In de tegenwoordige tijd wordt het werkwoord vervoegd naar persoon: er zijn uitgangen voor 
de 1e, 2e en 3e persoon, zowel enkelvoud als meervoud. Russische werkwoorden kunnen daarbij 
worden onderverdeeld in twee hoofdgroepen: werkwoorden van de e-vervoeging en werkwoor-
den van de i-vervoeging. Beide hebben hun eigen set uitgangen voor de tegenwoordige tijd: 
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 i-vervoeging e-vervoeging 
onbeklemtoond 

 
beklemtoond 

я -ю (door spellingregels: -у) -у (na klinkers:-ю)13 
ты -ишь -ешь -ёшь 
он -ит -ет  -ёт 
мы -им -ем -ём 
вы -ите -ете -ёте 
они ́ -ят (door spellingregels: -ат) -ут (na klinkers: -ют) 

De genoemde uitgangen worden achter de tegenwoordigetijdsstam geplakt. Voorbeelden van 
drie werkwoorden van de i-vervoeging: 

 говори́ть 
spreken 

стоя́ть 
staan 

учи́ть 
leren 

я говорю́ стою́ учу́14 
ты  говори́шь стои́шь у́чишь 
он говори́т стои́т у́чит 
мы говори́м стои́м у́чим 
вы говори́те стои́те у́чите 
они ́ говоря́т стоя́т у́чат 

Voorbeelden van drie werkwoorden van de e-vervoeging: 

 знать 
weten, kennen 

нача́ть 
beginnen 

писа́ть 
schrijven 

я зна́ю начну́ пишу́ 
ты  зна́ешь начнёшь пи́шешь 
он зна́ет начнёт пи́шет 
мы зна́ем начнём пи́шем 
вы зна́ете начнёте пи́шете 
они ́ зна́ют начну́т пи́шут 

7.5.2 Accent 

Het klemtoonverloop van de tegenwoordige tijd van werkwoorden kent drie mogelijkheden 
(en ook niet meer dan deze drie): 

 vast 
stamaccent 

vast 
eindaccent  

terugtrekkend 
eindaccent 

я l o ¡ n ¡ n 
ты  l o ¡ n l o 
он l o ¡ n l o 
мы l o ¡ n l o 
вы l o ¡ n l o 
они ́ l o ¡ n l o 

l  beklemtoonde stam     n  beklemtoonde uitgang   
¡ onbeklemtoonde stam   o  onbeklemtoonde uitgang 

 
13 Feitelijk wordt de stam na een klinker nog gevolgd door een [j]: чита + ю = чита[j] + у. 
14 De vormen учу́ en у́чат (in plaats van учю en учят) zijn terug te voeren op de spellingregel voor ruisklanken (§1.4.4). 
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Het werkwoord хоте́ть willen is volstrekt uniek in de zin dat het in het enkelvoud terugtrekkend 
eindaccent heeft (хочу́, хо́чешь, хо́чет), terwijl het in het meervoud juist het verloop van vast 
eindaccent volgt (хоти́м, хоти́те, хотя́т). 

7.5.3 Verdeling e-vervoeging en i-vervoeging 

 

Hoewel het hieronder niet steeds expliciet wordt genoemd, worden samenstel-
lingen van werkwoorden altijd op dezelfde manier vervoegd als het basiswerk-
woord. 

Zoals смотре́ть (ipf.) kijken gaan dus ook посмотре́ть (pf.) kijken, осмотрет́ь 
(pf.) bekijken, пересмотре́ть (pf.) herzien еn het wederkerende осмотрет́ься 
(pf.) om zich heen kijken.  

En zoals писа́ть (ipf.) schrijven gaan ook написа́ть (pf.) schrijven, описа́ть om-
schrijven, прописат́ь inschrijven, voorschrijven, записа́ть opschrijven, inschrijven. 

Als hieronder sprake is van een infinitief of stam met een bepaald aantal letter-
grepen, dan gaat het altijd om de vorm zonder eventuele voorvoegsels en zon-
der het wederkerende achtervoegsel -ся. 

Aan de infinitief van een werkwoord is helaas vaak niet te zien tot welk vervoegingstype het 
werkwoord behoort. Het werkwoord слы́шать horen, bijvoorbeeld, behoort tot de i-vervoeging, 
terwijl het sterk daarop lijkende слу́шать luisteren juist vervoegd wordt volgens de e-vervoe-
ging.  

 слы́шать 
horen 

слу́шать  
luisteren 

я слы́шу слу́шаю 
ты  слы́шишь слу́шаешь 
он слы́шит слу́шает 
мы слы́шим слу́шаем 
вы слы́шите слу́шаете 
они ́ слы́шат слу́шают 

 
Toch zijn er enkele regels te geven die in veel gevallen uitsluitsel geven over het vervoegingstype. 
Tot de i-vervoeging behoren onder meer: 

§ alle meerlettergrepige werkwoorden op -ить 
(op vier weinig voorkomende werkwoorden na) 

§ pakweg 45 werkwoorden op -еть die niet van bijvoeglijke naamwoorden afgeleid zijn 
§ ruim 30 werkwoorden op -ать voorafgegaan door een ж, ч, ш of щ, waarvan de meeste 

een geluid aanduiden 
§ стоя́ть staan, боя́ться bang zijn, vrezen, спать slapen en мстить wreken 

Tot de e-vervoeging behoren allereerst alle secundaire imperfectieven (zie §8.2.3). Verder be-
horen tot de e-vervoeging onder meer: 

§ de meeste werkwoorden op -ать (de uitzonderingen staan hierboven) 
§ bijna alle eenlettergrepige werkwoorden 

(behalve onder andere de hierboven genoemde werkwoorden спать slapen en мстить wreken) 
§ alle werkwoorden die eindigen op -овать, -евать, -авать 
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§ alle werkwoorden met een onregelmatige infinitief (op -сть/-зть, -ти́ of чь) 
(behalve есть eten) 

§ alle werkwoorden op -еть die van bijvoeglijke naamwoorden afgeleid zijn 
§ alle werkwoorden die eindigen op -ыть, -уть, -оть 

 

 
Medeklinkerwisseling 
Met de term medeklinkerwisseling (ook wel: consonantalternantie) wordt be-
doeld dat een medeklinker (of medeklinkercombinatie) wordt vervangen door een 
voorspelbare andere medeklinker (of medeklinkercombinatie).  

с, х        ¾®     ш 
з, г, д       ¾®     ж 
к, т        ¾®     ч 
б, п, в, ф, м   ¾®     бл, пл, вл, фл, мл 
ц          ¾®     ч 
ск, ст       ¾®     щ 

Met behulp van bovenstaand overzicht is af te leiden dat van het werkwoord 
просит́ь de eerste persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd прошу ́luidt, en 
die van любит́ь люблю.́ Voorbeelden van i-werkwoorden die in de eerste persoon 
enkelvoud van de tegenwoordige tijd  medeklinkerwisseling vertonen: 

infinitief             1e persoon enkelvoud 
проси́ть vragen, verzoeken  прошу́ 
ла́зить klimmen        ла́жу 
ви́деть zien           ви́жу 
платит́ь betalen        плачу́ 
бомбит́ь bomarderen     бомблю ́
вы́ступить optreden      вы́ступлю 
да́вить (ver)drukken      да́влю 
стремит́ься streven      стремлюс́ь 
мстить wreken         мщу 

Als illustratie van medeklinkerwisseling bij х, г, к en ск dient een aantal werkwoor-
den van de e-vervoeging van het type писа́ть (zie §7.5.5). Bij deze werkwoorden 
treedt de medeklinkerwisseling op in de hele tegenwoordige tijd: 

infinitief             tegenwoordige tijd 
паха́ть ploegen         пашу, па́шешь, паш́ет … 
дви́гать bewegen       дви́жу, движ́ешь, движ́ет … 
пла́кать huilen         пла́чу, пла́чешь, пла́чет … 
иска́ть zoeken         ищу́, и́щешь, и́щет …  

Uit het resultaat van de medeklinkerwisseling is niet altijd af te leiden wat de oor-
spronkelijke medeklinker is geweest. Dat blijkt goed uit de hierboven tweemaal 
genoemde vorm плачу: het kan gaan om de eerste persoon enkelvoud van 
платит́ь (waarbij de ч uit een т komt) of om de eerste persoon enkelvoud van 
пла́кать (waarbij de ч uit een к komt). Alleen het accent geeft hier uitsluitsel: 
плачу́ ik betaal, пла́чу ik huil. 

Waar komt medeklinkerwisseling voor? 
De regelmatige afwisseling van medeklinkers komt voor bij de vorming van: 

§ de tegenwoordige tijd bij de i-vervoeging (eerste persoon enkelvoud) 

§ de tegenwoordige tijd bij het type писат́ь (alle vormen) 
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§ secundaire imperfectieven (zie §8.2.3) 

испра́вить corrigeren    ¾®    исправля́ть 
пригласи́ть uitnodigen   ¾®    приглашат́ь 
отгороди́ть afschermen  ¾®    отгора́живать 

§ verleden passieve deelwoorden (zie §10.6) 

бро́сить werpen       ¾®    бро́шенный 
оплати́ть betalen      ¾®    опла́ченный 
купит́ь kopen         ¾®    ку́пленный 
поста́вить neerzetten    ¾®    поста́вленный 

§ de vergrotende trap op -е (zie §3.4.1) 

дешёвый goedkoop     ¾®   деше́вле goedkoper 
кре́пкий sterk         ¾®   кре́пче sterker 
твёрдый hard         ¾®   твёрже harder 

§ bijvoeglijke naamwoorden 

челове́к mens        ¾®    челове́ческий menselijk 
юг zuiden           ¾®    юж́ный zuidelijk 
успе́х succes         ¾®    успе́шный succesvol, gelukt 
у́лица straat         ¾®    у́личный straat- 
оте́ц vader           ¾®    оте́ческий vaderlijk, vader- 
медвед́ь beer         ¾®    медвеж́ий beer- 

§ verkleinwoorden  

река́ rivier           ¾®    ре́чка riviertje 
кни́га boek          ¾®    кни́жка boekje 

§ zelfstandige naamwoorden 

произноси́ть uitspreken  ¾®    происноше́ние uitspraak 
укрепит́ь versterken     ¾®    укрепле́ние versterking 

Afgezien van deze productieve verschijnselen kan de medeklinkerwisseling ook 
worden aangetroffen in woorden die minder direct van elkaar zijn afgeleid, maar 
wel duidelijk dezelfde stam hebben: 

повес́ить ophangen     ––––    ве́шалка hangertje 
дыха́ние ademhaling    ––––    дышат́ь ademen 

Kerkslavische medeklinkerwisseling 
In plaats van de reguliere medeklinkerwisseling treedt in een klein aantal Russi-
sche woorden van Kerkslavische oorsprong voor twee letters een afwijkende cor-
respondentie op: 

д    ¾®    жд 
т    ¾®    щ 

Voorbeelden: 

§ 1e persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd van i-werkwoorden, maar 
alleen wanneer het om т gaat (de Kerkslavische wisseling д – жд ontbreekt 
volledig) 

посетит́ь bezoeken     ¾®   посещу́ 
возврати́ться terugkeren  ¾®   возвращу́сь 

§ verleden passieve deelwoorden 

посетит́ь bezoeken     ¾®   посещённый 
возврати́ть retourneren  ¾®   возвращённый 
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освободи́ть bevrijden    ¾®   освобождённый 
 (maar 1e persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd: освобожу́) 

§ secundaire imperfectieven  

посети́ть bezoeken     ¾®   посещат́ь 
возврати́ть retourneren  ¾®   возвраща́ть 
освободи́ть bevrijden    ¾®   освобождат́ь 
 (maar 1e persoon enkelvoud van de tegenwoordige tijd: освобожу́) 

Het gaat hierbij om woorden die afkomstig zijn uit de invloed van de taal van de 
Russische kerk. Die taal – een andere vorm van het Slavisch – is in de tiende eeuw 
uit de regio Bulgarije geïmporteerd.  

Woorden met Kerkslavische medeklinkerwisseling hebben eigenlijk altijd een ab-
stracte betekenis. Soms hebben ze een duidelijk ‘verheven stijl’ en zijn ze daardoor 
enigszins herkenbaar, maar in sommige gevallen gaat het voor het gevoel om 
huis-tuin-en-keukenwoorden (zoals bij возвращат́ься). Welke woorden de Kerk-
slavische medeklinkerwisseling hebben, moet worden geleerd. 

7.5.4 Vorming van de tegenwoordige tijd: i-vervoeging 

De tegenwoordige tijd wordt gevormd met behulp van de tegenwoordigetijdsstam. Bij werk-
woorden van de i-vervoeging is de tegenwoordigetijdsstam gelijk aan de infinitief minus de 
combinatie klinker + -ть. Als de laatste klank een medeklinker is, dan is die – als de klankregels 
dat toestaan – zacht. 

infinitief              tegenwoordigetijdsstam 
проси́ть vragen, verzoeken   прос’- 
любит́ь houden van        люб’- 
благодарит́ь bedanken     благодар’-  
спеши́ть haasten         спеш- 

смотрет́ь kijken         смотр’-  
ви́деть zien             вид’- 
сиде́ть zitten            сид’-  

крича́ть schreeuwen       крич- 
лежат́ь liggen           леж- 

стоя́ть staan            сто[j]- 
спать slapen            сп’- 

Achter de tegenwoordigetijdsstam worden vervolgens de uitgangen van de i-vervoeging van de 
tegenwoordige tijd geplaatst: 

 проси́ть 
vragen 

люби́ть 
houden van 

ви́деть  
zien 

сиде́ть 
zitten 

я прошу́ люблю́ ви́жу сижу́ 
ты  про́сишь лю́бишь ви́дишь сиди́шь 
он про́сит лю́бит ви́дит сиди́т 
мы про́сим лю́бим ви́дим сиди́м 
вы про́сите лю́бите ви́дите сиди́те 
они ́ про́сят лю́бят ви́дят сидя́т 
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 крича́ть 
schreeuwen 

стоя́ть 
staan 

спать 
slapen 

я кричу́ стою́ сплю 
ты  кричи́шь стои́шь спишь 
он кричи́т стои́т спит 
мы кричи́м стои́м спим 
вы кричи́те стои́те спи́те 
они ́ крича́т стоя́т спят 

Bij werkwoorden van de i-vervoeging treedt medeklinkerwisseling op (hierboven vetgedrukt). 
Deze verandering van medeklinkers treedt bij werkwoorden van de i-vervoeging uitsluitend op 
in de 1e persoon enkelvoud en uitsluitend bij de medeklinkers die daarvoor in aanmerking 
komen (zie het kader in §7.5.3). In de andere vormen van de tegenwoordige tijd en bij een stam 
die eindigt op een andere medeklinker blijft ze achterwege. Hieronder zetten we de drie belang-
rijkste typen van werkwoorden van de i-vervoeging op een rijtje: type проси́ть vragen, ver-
zoeken, type сиде́ть zitten en type крича́ть schreeuwen.  

7.5.4.1 Type просит́ь 

Tot het type проси́ть vragen, verzoeken behoren vrijwel alle meerlettergrepige werkwoorden 
op -ить.    

§ Tegenwoordigetijdsstam: infinitief minus -ить 
§ Kenmerk: medeklinkerwisseling in de 1e persoon enkelvoud 
§ Klemtoon: terugtrekkend eindaccent of vast eindaccent. Terugtrekkend eindaccent is 

gebruikelijk, maar vast eindaccent komt toch relatief vaak voor en moet apart uit het 
hoofd worden geleerd.   

7.5.4.2 Type сидет́ь 

Tot het type сиде́ть zitten behoren ongeveer 45 werkwoorden op -eть. Ze zijn niet van bij-
voeglijke naamwoorden afgeleid, in tegenstelling tot werkwoorden van het type уме́ть (zie 
§7.5.5.5). Bijna de helft duidt een geluid aan, zoals bijvoorbeeld шуме́ть geluid maken of 
скрипе́ть knarsen, kraken. 

§ Tegenwoordigetijdsstam: infinitief minus -еть 
§ Kenmerk: medeklinkerwisseling in de 1e persoon enkelvoud 
§ Klemtoon: vast eindaccent 

(er zijn een paar uitzonderingen waaronder de veel voorkomende werkwoorden ви́деть zien met vast 
stamaccent en смотрет́ь kijken met terugtrekkend eindaccent) 

7.5.4.3 Type кричат́ь 

Tot het type крича́ть schreeuwen behoren ruim 30 werkwoorden op -ать voorafgegaan door 
een ж, ч, ш of щ, waarvan de meeste een geluid aanduiden.   

§ Tegenwoordigetijdsstam: infinitief minus -ать 
§ Klemtoon: vast eindaccent 

(er is één belangrijke uitzondering: слыш́ать horen, met vast stamaccent) 
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7.5.5 Vorming van de tegenwoordige tijd: e-vervoeging 

De tegenwoordige tijd wordt gevormd met behulp van de tegenwoordigetijdsstam. Bij werk-
woorden van de e-vervoeging is de tegenwoordigetijdsstam – anders dan bij de i-vervoeging – 
zelden direct af te leiden van de infinitief. Hieronder zullen we enkele veelvoorkomende typen 
bekijken. 

7.5.5.1 Type читат́ь 

Tot het type чита́ть lezen behoort een groot aantal werkwoorden op -ать en -ять. Tot dit type 
behoren in ieder geval alle secundaire imperfectieven (zie §8.2.3), op die van het type дава́ть 
na (zie hieronder). 

§ Tegenwoordigetijdsstam: -ть ® -[j] 
§ Klemtoon: vast stamaccent 

 
 
stam 

чита́ть 
lezen 
чита[j]- 

повторя́ть 
herhalen 
повторя[j]- 

отвеча́ть  
antwoorden 
отвеча[j]- 

я чита́ю повторя́ю отвеча́ю 
ты  чита́ешь повторя́ешь отвеча́ешь 
он чита́ет повторя́ет отвеча́ет 
мы чита́ем повторя́ем отвеча́ем 
вы чита́ете повторя́ете отвеча́ете 
они ́ чита́ют повторя́ют отвеча́ют 

Voorbeelden van werkwoorden die tot dit type behoren: 
изуча́ть studeren 
(про)читат́ь lezen 
слу́шать luisteren 
повторят́ь herhalen 
понимат́ь begrijpen 
(с)де́лать maken, doen 

объясня́ть uitleggen, verduidelijken 
спра́шивать vragen 
отвеча́ть antwoorden 
ду́мать denken 
знать weten, kennen 
начинат́ь(ся) beginnen 

7.5.5.2 Type интересоват́ь 

Tot het type интересова́ть interesseren behoren vrijwel alle werkwoorden op -овать of -евать. 
Het kan gaan om oorspronkelijk Russische werkwoorden (zoals рисова́ть tekenen, schilderen, 
воева́ть strijden en плева́ть spugen), en om werkwoorden die uiteindelijk teruggaan op West-
Europese talen (zoals интересова́ть interesseren en эвакуи́ровать evacueren). Werkwoorden 
van dat laatste type worden nog steeds aan de lopende band gevormd. 

§ Tegenwoordigetijdsstam: -овать/-евать ® -у[j] (na zachte medeklinkers: -ю[j]) 
§ Klemtoon: vast stamaccent, bij infinitief met twee lettergrepen: vast eindaccent 
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stam 

интересова́ть 
interesseren 
интересу́[j]- 

эвакуи́ровать 
evacueren 
эвакуи́ру[j]- 

рисова́ть 
tekenen 
рису́[j]- 

воева́ть 
strijden 
вою́[j]- 

плева́ть 
spugen 
плю[j]- 

я интересу́ю эвакуи́рую рису́ю вою́ю плюю́ 
ты  интересу́ешь эвакуи́руешь рису́ешь вою́ешь плюёшь 
он интересу́ет эвакуи́рует рису́ет вою́ет плюёт 
мы интересу́ем эвакуи́руем рису́ем вою́ем плюём 
вы интересу́ете эвакуи́руете рису́ете вою́ете плюёте 
они ́ интересу́ют эвакуи́руют рису́ют вою́ют плюю́т 

 

 

Een werkwoord als успеват́ь slagen, (een trein) halen zou wat vorm betreft tot 
het type интересоват́ь kunnen behoren. Wat hier roet in het eten gooit, is dat 
het een secundaire imperfectief is (zie §8.2.3), bij het werkwoord успе́ть. Dat 
betekent dat dit werkwoord automatisch tot het type читат́ь behoort!  

7.5.5.3 Type писат́ь 

Tot dit type behoren ongeveer 100 werkwoorden op -ать. In de infinitief is dit type niet te 
onderscheiden van het type чита́ть. Tot dit type behoren onder meer veelvoorkomende samen-
stellingen met -казать (zoals сказа́ть zeggen, показа́ть tonen, указа́ть bewijzen). 

§ Tegenwoordigetijdsstam: infinitief minus -aть 
§ Kenmerk: medeklinkerwisseling in het hele rijtje 
§ Klemtoon: terugtrekkend eindaccent  

(slechts een paar werkwoorden hebben vast eindaccent, waaronder смея́ться lachen) 

 
 
stam 

писа́ть 
schrijven 
пис- 

сказа́ть 
zeggen 
сказ- 

пла́кать  
huilen 
плак- 

наде́яться 
hopen 
наде[j]- 

сы́пать 
strooien 
сы́п- 

я пишу ́ скажу́ пла́чу наде́юсь сы́плю 
ты  пи́шешь ска́жешь пла́чешь наде́ешься сы́плешь 
он пи́шет ска́жет пла́чет наде́ется сы́плет 
мы пи́шем ска́жем пла́чем наде́емся сы́плем 
вы пи́шете ска́жете пла́чете наде́етесь сы́плете 
они ́ пи́шут ска́жут пла́чут наде́ются сы́плют 

 

 

Zoals наде́яться hopen gaan nog een aantal werkwoorden met een stam die ein-
digt op [j]. Bij dit subtype is geen medeklinkerwisseling te zien.  

ла́ять      blaffen 
се́ять      zaaien 
та́ять       dooien 
смея́ться   lachen     (eindaccent: смеюс́ь, смеёшься, смеётся …) 

Andere werkwoorden op -ять kunnen tot andere types behoren: 

влият́ь      beïnvloeden  (type читат́ь: влияю́, влияе́шь, влияе́т …) 
стоя́ть     staan      (i-vervoeging: стою,́ стоиш́ь, стои́т …)  



 

185 
 

7.5.5.4 Type дават́ь geven 

Tot het type дава́ть behoren het werkwoord дава́ть (en samenstellingen daarvan) en samen-
stellingen met -знава́ть en -става́ть. Deze drie werkwoorden zijn de enige secundaire imper-
fectieven die niet tot het type чита́ть behoren. De tegenwoordigetijdsstam krijgt men 
door -вать te vervangen door -[j]. 

§ Tegenwoordigetijdsstam: -вaть ® -[j] 
§ Klemtoon: vast eindaccent 

 
 
stam 

дава́ть 
geven 
да[j]- 

узнава́ть 
herkennen 
узна[j]- 

встава́ть 
opstaan 
вста[j]- 

oстава́ться 
blijven 
оста[j]- (+ -ся) 

я даю́ узнаю́ встаю́ остаю́сь 
ты  даёшь узнаёшь встаёшь остаёшься 
он даёт узнаёт встаёт остаётся 
мы даём узнаём встаём остаёмся 
вы даёте узнаёте встаёте остаётесь 
они ́ даю́т узнаю́т встаю́т остаю́тся 

 

 

Imperfectieve samenstellingen met -знават́ь en hun perfectieve tegenhangers 
op -знат́ь zijn in de tegenwoordige tijd alleen uit elkaar te houden aan de hand 
van hun accent: узнават́ь herkennen is imperfectief, узнат́ь herkennen is per-
fectief. 

Het perfectieve werkwoord узна́ть wordt – net als знать kennen – vervoegd vol-
gens het type чита́ть: узнаю́, узнае́шь, узнае́т, etc. Het imperfectieve узнават́ь 
gaat volgens het hier behandelde type дават́ь: узнаю,́ узнаёшь, узнаёт, etc.  

7.5.5.5 Type умет́ь 

Tot het type уме́ть behoren een groot aantal werkwoorden op -еть. 

§ Tegenwoordigetijdsstam: -ть ® -[j] 
§ Klemtoon: vast stamaccent 

 
 
stam 

уме́ть 
kunnen 
уме[j]- 

име́ть 
hebben 
име[j]- 

греть 
verwarmen 
гре[j]- 

красне́ть 
blozen 
красне[j]- 

я уме́ю име́ю гре́ю красне́ю 
ты  уме́ешь име́ешь гре́ешь красне́ешь 
он уме́ет име́ет гре́ет красне́ет 
мы уме́ем име́ем гре́ем красне́ем 
вы уме́ете име́ете гре́ете красне́ете 
они ́ уме́ют име́ют гре́ют красне́ют 

Veel werkwoorden van dit type zijn afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden: 
беле́ть wit worden, wit afsteken         ¬¾   бе́лый wit 
бледне́ть verbleken                ¬¾    бле́дный bleek 
зеленет́ь groen worden              ¬¾    зелёный groen 
краснеть blozen, rood worden          ¬¾    кра́сный rood 
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старет́ь oud worden                ¬¾    ста́рый oud 
темне́ть donker worden             ¬¾   тëмный donker 

Ook zijn een flink aantal werkwoorden van dit type afgeleid van (оf verwant met) zelfstandige 
naamwoorden. De relatie met het zelfstandige naamwoord is vaak minder regelmatig dan bij 
de afleidingen van bijvoeglijke naamworden: 

потет́ь zweten                   ––¾   пот zweet 
владет́ь (+5) beheersen, bezitten        ––¾    власть macht, autoriteit 
успе́ть erin slagen, (een trein, etc.) halen   ––¾   успе́х succes 

7.5.5.6 Type умерет́ь 

Tot het type умере́ть sterven (en andere samenstellingen met -мере́ть) behoren verder nog de 
werkwoorden запере́ть op slot doen (en andere samenstellingen met -пере́ть), тере́ть wrijven 
en простере́ть uitstrekken. 

§ Tegenwoordigetijdsstam: -ереть ® -р 
§ Klemtoon: vast eindaccent 

 
 
stam 

умере́ть 
sterven 
умр- 

запере́ть 
op slot doen 
запр- 

тере́ть 
wrijven 
тр- 

я умру́ запру́ тру 
ты  умрёшь запрёшь трёшь 
он умрёт запрёт трёт 
мы умрём запрём трём 
вы умрёте запрёте трёте 
они ́ умру́т запру́т трут 

 

 

Werkwoorden van dit type zijn ook in de verleden tijd onregelmatig. Zie §7.4.3.  

7.5.5.7 Type вернут́ь  

Tot het type верну́ть behoren alle werkwoorden op -нуть.  
§ Tegenwoordigetijdsstam: infinitief minus -уть 
§ Klemtoon: vast eindaccent 

(тяну́ть trekken, обману́ть bedriegen en nog een paar werkwoorden hebben terugtrekkend eindaccent) 
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stam 

верну́ть 
teruggeven 
верн- 

махну́ть 
zwaaien 
махн- 

тро́нуть 
aanraken 
трон- 

обману́ть 
bedriegen 
обман- 

со́хнуть 
drogen 
сохн- 

я верну́ махну́ тро́ну обману ́ со́хну 
ты  вернёшь махнёшь тро́нешь обма́нешь со́хнешь 
он вернёт махнёт тро́нет обма́нет со́хнет 
мы вернём махнём тро́нем обма́нем со́хнем 
вы вернёте махнёте тро́нете обма́нете со́хнете 
они ́ верну́т махну́т тро́нут обма́нут со́хнут 

7.5.5.8 Type колот́ь 

Tot het type коло́ть steken, prikken behoren de vijf werkwoorden op -оть die het Russisch telt. 
Behalve коло́ть zijn vooral боро́ться vechten en моло́ть malen belangrijk.15 

§ Tegenwoordigetijdsstam: -оть ® -’ (моло́ть gaat licht afwijkend) 
§ Klemtoon: terugtrekkend eindaccent 

 
 
stam 

коло́ть 
steken 
кол’- 

боро́ться 
vechten 
бор’- 

моло́ть 
malen 
мел’- 

я колю́ борю́сь мелю́ 
ты  ко́лешь бо́решься ме́лешь 
он ко́лет бо́рется ме́лет 
мы ко́лем бо́ремся ме́лем 
вы ко́лете бо́ретесь ме́лете 
они ́ ко́лют бо́рются ме́лют 

7.5.5.9 Type нести ́ 

Tot het type нести́ behoren pakweg 20 werkwoorden met een onregelmatige infinitief op -ти́.  
§ Tegenwoordigetijdsstam eindigt op een medeklinker: -з in het geval van infinitieven 

op -зти́ en (niet-voorspelbaar) -т, -ст, -д, -с of -б in het geval van infinitieven op -сти́ 
(идти́ gaan wijkt af)16  

§ Klemtoon: vast eindaccent 

 
15 De andere twee zijn полот́ь wieden en порот́ь tornen. 
16 Ook ети́ neuken wijkt af. Een alternatieve infinitief is еба́ть. Zowel ети́ als еба́ть gaan als volgt: ебу́, ебëшь, ебëт, ебëм, ебëте, ебу́т.    
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De belangrijkste werkwoorden van dit type zijn:  

 
 
stam 

нести́ 
dragen 
нес- 

вести́ 
leiden 
вед- 

везти́ 
voeren 
вез- 

цвести́ 
bloeien 
цвет- 

расти́ 
groeien 
раст- 

идти́ 
gaan 
ид- 

я несу́ веду́ везу́ цвету́ расту́ иду ́
ты  несёшь ведёшь везёшь цветёшь растёшь идёшь 
он несёт ведёт везёт цветёт растёт идёт 
мы несём ведём везём цветём растём идём 
вы несёте ведёте везёте цветёте растёте идёте 
они ́ несу́т веду́т везу́т цвету́т расту́т иду́т 

7.5.5.10 Type печь 

Tot het type печь behoren ongeveer 15 werkwoorden met een onregelmatige infinitief op -чь. 
§ Tegenwoordigetijdsstam eindigt op -к- of -г-17 
§ Kenmerk: medeklinkerwisseling van 2e persoon enkelvoud t/m 2e persoon meervoud 
§ Klemtoon: vast eindaccent (belangrijke uitzonderingen zijn лечь gaan liggen met vast 

stamaccent en мочь kunnen met terugtrekkend eindaccent) 

 
 
stam 

печь 
bakken 
пек- 

бере́чь 
bewaren 
берег- 

жечь 
verbranden 
жг- 

лечь 
gaan liggen 
ляг- 

мочь 
kunnen 
мог- 

я пеку́ берегу́ жгу ля́гу могу ́
ты  печёшь бережёшь жжёшь ля́жешь мо́жешь 
он печёт бережёт жжёт ля́жет мо́жет 
мы печём бережём жжём ля́жем мо́жем 
вы печёте бережёте жжёте ля́жете мо́жете 
они ́ пеку́т берегу́т жгут ля́гут мо́гут 

 

 

Werkwoorden van dit type zijn ook in de verleden tijd onregelmatig. Zie §7.4.3. 

7.5.5.11 Type класть  

Tot het type класть behoren ongeveer 10 werkwoorden met een onregelmatige infinitief op  
-сть/-зть.18  

§ Tegenwoordigetijdsstam eindigt op een medeklinker: -з in het geval van infinitieven 
op -зть en (niet-voorspelbaar) -д, -т of -н in het geval van infinitieven op -сть  

§ Klemtoon: vast eindaccent (belangrijke uitzonderingen zijn сесть gaan zitten en лезть 
klimmen, beide met vast stamaccent)  

 
17 In één geval eindigt de stam op -гн-. Het werkwoord дости́чь bereiken heeft als stam достигн-: дости́гну, дости́гнешь, дости́гнет, etc. 
18 Ook есть eten is een infinitief op -сть/-зть, maar is volstrekt anders en wordt samen met дать geven hieronder behandeld in §7.5.6.  
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De belangrijkste werkwoorden van dit type zijn:  

 
 
stam 

класть 
leggen 
клад- 

упа́сть 
vallen 
упад- 

грызть 
knagen 
грыз- 

проче́сть 
lezen 
прочт- 

сесть 
gaan zitten 
сяд- 

я кладу ́ упаду ́ грызу́ прочту́ ся́ду 
ты  кладёшь упадёшь грызёшь прочтёшь ся́дешь 
он кладёт упадёт грызёт прочтёт ся́дет 
мы кладём упадём грызём прочтём ся́дем 
вы кладёте упадёте грызёте прочтёте ся́дете 
они ́ кладу́т упаду́т грызу́т прочту́т ся́дут 

7.5.5.12 Type -нять  

Tot het type -нять behoren samenstellingen met -нять met de grondbetekenis ‘nemen, vatten’, 
zoals поня́ть begrijpen, заня́ть bezetten, innemen, приня́ть aannemen en снять wegnemen. 
Ook het belangrijke werkwoord взять nemen behoort tot dit type, ook al komt in de infinitief 
geen н voor. 

§ Tegenwoordigetijdsstam: -нять ® -м of -йм 
(bij взять: возьм-) 

§ Klemtoon: terugtrekkend eindaccent (bij -м) of vast eindaccent (bij -йм) 

Belangrijke werkwoorden van dit type zijn:  

 
 
stam 

поня́ть 
begrijpen 
пойм- 

заня́ть 
bezetten 
займ- 

приня́ть 
aannemen 
прим- 

снять 
wegnemen 
сним- 

взять 
nemen 
возьм- 

я пойму ́ займу́ приму ́ сниму ́ возьму́ 
ты  поймёшь займёшь при́мешь сни́мешь возьмёшь 
он поймёт займёт при́мет сни́мет возьмёт 
мы поймём займём при́мем сни́мем возьмём 
вы поймёте займёте при́мете сни́мете возьмёте 
они ́ пойму́т займу́т при́мут сни́мут возьму́т 

7.5.5.13 Type мыть 

Tot het type мыть wassen behoren hoofdzakelijk samenstellingen met -крыть (zoals откры́ть 
openen, ontdekken, закры́ть sluiten en покры́ть bedekken).19 

§ Tegenwoordigetijdsstam: -ыть ® -о[j] 
§ Klemtoon: vast stamaccent 

 
19 Minder vaak komen voor рыть spitten, graven, выть loeien, huilen en ныть zeuren. 
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stam 

мыть 
wassen 
мо[j]- 

откры́ть 
openen 
октро[j]- 

закры́ть 
sluiten 
закро[j]- 

я мо́ю откро́ю закро́ю 
ты  мо́ешь откро́ешь закро́ешь 
он мо́ет откро́ет закро́ет 
мы мо́ем откро́ем закро́ем 
вы мо́ете откро́ете закро́ете 
они ́ мо́ют откро́ют закро́ют 

 

 

Het werkwoord быть zijn is volstrekt onregelmatig (zie §7.8). Het behoort dus 
niet tot het type мыть! 

Ook плыть zwemmen, varen hoort hier niet thuis (zie §7.5.6). 

7.5.5.14 Type пить 

Tot het type пить drinken behoort niet meer dan een handvol е́е́nlettergrepige werkwoorden 
op -ить (en hun samenstellingen). Behalve пить gaat het met name om бить slaan, лить gieten, 
шить naaien en вить draaien, winden. 

§ Tegenwoordigetijdsstam: -ить ® -ь[j] 
§ Klemtoon: vast eindaccent 

 
 
stam 

пить 
drinken 
пь[j]- 

уби́ть 
vermoorden 
убь[j]- 

лить 
gieten 
ль[j]- 

шить 
naaien 
шь[j]- 

я пью убью́ лью шью 
ты  пьёшь убьёшь льёшь шьёшь 
он пьёт убьёт льёт шьёт 
мы пьём убьём льём шьём 
вы пьёте убьёте льёте шьёте 
они ́ пьют убью́т льют шьют 

 

 

De werkwoorden брить scheren en жить wonen behoren niet tot het type пить! 
Zie onder.  

7.5.5.15 Losse eenlettergrepige werkwoorden 

Een aantal eenlettergrepige werkwoorden (zonder eventuele voorvoegsels) is niet of amper zin-
vol te categoriseren. Ze komen meestal wel zo vaak voor dat hun vervoeging het best uit het 
hoofd geleerd kan worden. De belangrijkste: 
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stam 

брать 
nemen 
бер- 

петь 
zingen 
по[j]- 

ждать 
wachten 
жд- 

слать 
zenden 
шл’- 

нача́ть 
beginnen 
начн- 

я беру́ пою́ жду шлю начну́ 
ты  берёшь поёшь ждёшь шлёшь начнёшь 
он берёт поёт ждёт шлёт начнёт 
мы берём поём ждём шлём начнём 
вы берёте поёте ждёте шлёте начнёте 
они ́ беру́т пою́т ждут шлют начну́т 

 
 
 
stam 

звать 
roepen 
зов- 

стать 
worden 
стан- 

ткать 
weven 
тк- 

брить 
scheren 
бре[j]- 

жить 
wonen 
жив- 

я зову́ ста́ну тку бре́ю живу́ 
ты  зовёшь ста́нешь ткёшь20 бре́ешь живëшь 
он зовёт ста́нет ткёт бре́ет живëт 
мы зовём ста́нем ткём бре́ем живëм 
вы зовёте ста́нете ткёте бре́ете живëте 
они ́ зову́т ста́нут ткут бре́ют живу́т 

7.5.6 Vorming van de tegenwoordige tijd: bijzondere werkwoorden 

Een klein aantal werkwoorden kan noch bij de e-vervoeging noch bij de i-vervoeging worden 
ondergebracht, doordat ze gemengde of zelfs geheel afwijkende vormen hebben. De vervoeging 
van deze werkwoorden kan het best in haar geheel uit het hoofd worden geleerd. 

7.5.6.1 хотет́ь 

Het werkwoord хоте́ть willen heeft gemengde uitgangen: in het enkelvoud lijkt het werkwoord 
tot de e-vervoeging te behoren (met medeklinkerwisseling, type писа́ть), in het meervoud juist 
tot de i-vervoeging. 

 хоте́ть 
willen 

я хочу́ 
ты  хо́чешь 
он хо́чет 
мы хоти́м 
вы хоти́те 
они ́ хотя́т 

 

 

Ook het accentverloop van хотет́ь willen heeft een gemengd karakter: in het 
enkelvoud heeft het terugtrekkend eindaccent, in het meervoud vast eindac-
cent.  

 
20 De vormen ткёшь, ткёт enz. verstoten tegen klankregel 1 van het Russisch (zie §1.4.1). Dat is heel erg uitzonderlijk, maar is hier blijkbaar 
mogelijk doordat de dwang van de werkwoordsuitgangen groter is.  
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7.5.6.2 дать, есть 

De werkwoorden дать geven en есть eten (en hun samenstellingen, zoals oтдать afgeven en 
съесть eten) zijn de enige werkwoorden in het Russisch waarvan de 1e persoon enkelvoud niet 
uitgaat op -у of -ю. Ook de overige vormen zijn bepaald atypisch. De vervoeging van deze twee 
werkwoorden kan het best als geheel uit het hoofd worden geleerd. 

 дать 
willen 

есть 
eten 

отда́ть 
afgeven 

съесть 
opeten 

я дам ем отда́м съем 
ты  дашь ешь отда́шь съешь 
он даст ест отда́ст съест 
мы дади́м еди́м отдади́м съеди́м 
вы дади́те еди́те отдади́те съеди́те 
они ́ даду́т едя́т отдаду́т съедя́т 

7.5.6.3 бежат́ь, ех́ать en плыть 

Enkele gerichte werkwoorden van beweging (zie §9.1) zijn in meer of mindere mate uniek. Het 
werkwoord идти́ gaan zijn we al tegengekomen (§7.5.5). Daarnaast vinden we: бежа́ть rennen 
dat veel weg heeft van het type печь bakken, met als verschil dat het tot de i-vervoeging behoort; 
е́хать rijden dat tot de e-vervoeging behoort en een uitzonderlijke stam op -д heeft; en tot slot 
плыть zwemmen, varen dat meteen doet denken aan de vervoeging van жить wonen (zie §7.5.5).   

 
 
stam 

бежа́ть 
rennen 
бег- 

е́хать 
rijden 
ед- 

плыть 
zwemmen 
плыв- 

я бегу́ е́ду плыву́ 
ты  бежи́шь е́дешь плывëшь 
он бежи́т е́дет плывëт 
мы бежи́м е́дем плывëм 
вы бежи́те е́дете плывëте 
они ́ бегу́т е́дут плыву́т 

7.6 De toekomende tijd 

7.6.1 De imperfectieve toekomende tijd 

De imperfectieve toekomende tijd is een samengestelde tijd. De tijd wordt gemaakt door de 
toekomende tijd van быть zijn – бу́ду, бу́дешь, бу́дет, etc. – te combineren met de infinitief 
van een imperfectief werkwoord.  
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 рабо́тать 
werken 

слу́шать 
luisteren 

я бу́ду    рабо́тать бу́ду    слу́шать 
ты  бу́дешь  рабо́тать бу́дешь  слу́шать 
он бу́дет   рабо́тать бу́дет   слу́шать 
мы бу́дем   рабо́тать бу́дем   слу́шать 
вы бу́дете  рабо́тать бу́дете  слу́шать 
они ́ бу́дут   рабо́тать бу́дут   слу́шать 

 

 

De vorming van de imperfectieve toekomende tijd is vergelijkbaar met die van 
de onvoltooid tegenwoordige toekomende tijd in het Nederlands. Deze toeko-
mende tijd wordt in het Nederlands gevormd met het hulpwerkwoord zullen.  

Я бу́ду рабо́тать en я бу́ду слу́шать komen overeen met respectievelijk ik zal 
werken en ik zal luisteren.  

7.6.2 De perfectieve toekomende tijd 

De perfectieve toekomende tijd – gemaakt van perfectieve werkwoorden – is wat vorm betreft 
identiek aan de tegenwoordige tijd van imperfectieve werkwoorden. Dat deze ‘tegenwoordige 
tijd’ betrekking heeft op de toekomst, komt voort uit de betekenis van het aspect. 
Zie voor de vorming §7.5, en voor de betekenisgevolgen van het aspect hoofdstuk 8. 

7.7 Gebiedende wijs 

7.7.1 Vorming 

De gebiedende wijs kan gemaakt worden van perfectieve en imperfectieve werkwoorden. De 
basis is de 3e persoon meervoud minus de uitgang. Daarbij is van belang hoe die vorm eruit-
ziet: 

§ klinker als laatste letter 
§ een enkele medeklinker als laatste letter 
§ twee medeklinkers als laatste letters 

(1) Eindigt de 3e persoon meervoud van de tegenwoordige tijd zonder de uitgang op een klin-
ker? Dan wordt de gebiedende wijs gevormd door de volgende uitgangen: 

§ enkelvoud    -й    (reflexief: -йся) 
§ meervoud    -йте  (reflexief: -йтесь) 

infinitief         3e pers. mv.    basis               gebiedende wijs 
де́лать maken      де́лают       де́ла-              де́лай, де́лайте 
знать kennen      зна́ют       зна-               знай, зна́йте 
слу́шать luisteren   слу́шают      слуша-             слу́шай, слу́шайте 
умет́ь kunnen      уме́ют       уме-               уме́й, уме́йте 
петь zingen       поют́        по-               пой, по́йте 

постро́ить bouwen   постро́ят      постро-            постро́й, постро́йте 
откры́ть openen     откро́ют       откро-              откро́й, откро́йте 
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занимат́ься       занима́ются    занима- + -ся         занима́йся, занима́йтесь 
  zich bezighouden met 
стро́иться        стро́ятся      стро- + -ся           стро́йся, стро́йтесь 
  laten bouwen 

(2) Is de laatste letter van de 3e persoon meervoud van de tegenwoordige tijd minus de uitgang 
een medeklinker? Dan wordt de vorm bepaald door het accent van de 1e persoon enkelvoud. 

§ Heeft de 1e persoon enkelvoud klemtoon op de uitgang? Dan krijgt de gebiedende wijs 
de volgende uitgangen: 

§ enkelvoud    -и́    (reflexief: -и́сь) 
§ meervoud    -и́те  (reflexief: - и́тесь) 

infinitief         3e pers. mv.    basis         1e pers. ev.     gebiedende wijs 
назва́ть noemen     назову́т       назов-       назову ́        назови,́ назовит́е 
писа́ть schrijven     пи́шут        пиш-          пишу ́         пиши,́ пишит́е 
любит́ь houden van   люб́ят        люб-          люблю ́       люби,́ любит́е 
помо́чь helpen     помо́гут      помог-        помогу ́       помоги,́ помогит́е 
идти́ gaan        иду́т        ид-          иду ́          иди,́ идит́е 

§ Heeft de 1e persoon enkelvoud klemtoon op de stam? Dan krijgt de gebiedende wijs de 
volgende uitgangen: 

§ enkelvoud    -ь    (reflexief: -ься) 
§ meervoud    -ьте  (reflexief: -ьтесь) 

infinitief      3e pers. mv.   basis         1e pers. ev.     gebiedende wijs 
прове́рить    прове́рят      провер-       провер́ю       прове́рь, прове́рьте 

controleren 
постав́ить     постав́ят      постав-       постав́лю      поста́вь, поста́вьте 
  (neer)zetten 
ре́зать snijden  ре́жут       реж-        реж́у         режь, ре́жьте 
пла́кать huilen   плачут       плач-        плач́у         плачь, пла́чьте 
лечь         ля́гут         ляг-         ляѓу          ляг, ля́гте  

gaan liggen 

отправ́иться   отправ́ятся     отправ- + -ся   отправ́люсь    отпра́вься, отпра́вьтесь 
vertrekken 

оста́ться blijven оста́нутся      остан- + -ся    остан́усь       оста́нься, остан́ьтесь 

Het zachte teken -ь bij de gebiedende wijs 
Als de gebiedende wijs uitgaat op een medeklinker, dan is die waar mogelijk zacht. Dat 
wordt aangegeven met het zachte teken -ь. 

Het zachte teken -ь verschijnt ook in vormen als режь snij! en плачь huil! Het zachte te-
ken maakt hier feitelijk geen verschil: de [ž] in режь wordt immers altijd hard uitgespro-
ken, en de [č] in плачь altijd zacht. Het gaat hier dan ook om een spellingconventie.  

De gebiedende wijs ляг wordt juist weer zonder zacht teken -ь geschreven. Dat komt 
door klankregel 1: de /g/ is altijd hard, behalve voor een /i/ of een /e/. Dat is aan het eind 
van een woord niet het geval: de vorm лягь is klanktechnisch onmogelijk (klankregel 1, 
zie §1.4.1). 
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(3) Eindigt de 3e persoon meervoud van de tegenwoordige tijd minus de uitgang op twee me-
deklinkers? Dan zijn dit de uitgangen van de gebiedende wijs, onafhankelijk van het accent: 

§ enkelvoud    -и    (reflexief: - ись) 
§ meervoud    -ите  (reflexief: - итесь) 

infinitief           3e pers. mv.   basis         1e pers. ev.     gebiedende wijs 
махну́ть zwaaien      махну́т       махн-        махну́        махни,́ махнит́е 
нача́ть beginnen      начну́т       начн-        начну́         начни,́ начнит́е 
ткать weven         ткут         тк-          тку          тки, ткит́е 

привы́кнуть  wennen   привы́кнут    привыкн-     привы́кну      привы́кни, привы́кните  
кри́кнуть schreeuwen   кри́кнут      крикн-       кри́кну        кри́кни, кри́кните  
ко́нчить beëindigen    ко́нчат       конч-        ко́нчу         ко́нчи, ко́нчите  

 

Het is dus niet привы́кнь, привы́кньте of кри́кнь, кри́кньте. Deze medeklin-
keropeenophoping wordt ook het Russisch te veel. En het is dus ook niet ко́нчь, 
ко́нчьте, hoewel deze combinatie van medeklinkers klanktechnisch best moge-
lijk is.   

7.7.2 Onregelmatigheden 

Het aantal onregelmatigheden bij de gebiedende wijs is uiterst beperkt: 
§ Werkwoorden van het type пить (zie §7.5.5) gaan als чита́ть, waarbij in enkelvoud én 

meervoud een klinker wordt ingevoegd: 

infinitief        3e pers. mv.   basis               gebiedende wijs 
пить drinken      пьют         пь[j]-              пей, пей́те 
уби́ть vermoorden  убьют́       убь[j]-             убей́, убей́те 

§ Bij werkwoorden van het type дава́ть (zie §7.5.5) wordt de gebiedende wijs niet gevormd 
van de 3e persoon meervoud maar van de infinitiefstam (дава-), met – zoals gebruikelijk 
na klinkers – de uitgangen -й en -йте:  

infinitief         basis        gebiedende wijs 
дава́ть geven      дава-       дава́й, дава́йте 
узнава́ть herkennen  узнава-     узанавай́, узнава́йте 
встава́ть opstaan   встава-      встава́й, встава́йте 
oстават́ься blijven   остава- + -ся  остава́йся, остава́йтесь 

 

Als de gebiedende wijs bij deze werkwoorden wél van de 3e persoon meervoud 
(zoals дают́ en узнают́) gevormd zou worden, zou dat дай, да́йте en узна́й, 
узна́йте opleveren. Deze vormen zijn al de gebiedende wijs van дать en узнат́ь 
(zie onder). 

§ Bij perfectieve werkwoorden met het voorvoegsel вы́- (dat altijd beklemtoond is) wordt 
de gebiedende wijs gevormd alsof de klemtoon op dezelfde lettergreep ligt als in het 
werkwoord zonder voorvoegsels (of met andere voorvoegsels dan вы́-). 
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infinitief         3e pers. mv.    basis         1e pers. ev.     gebiedende wijs 
учи́ть leren       у́чат         уч-         учу ́          учи,́ учит́е 
изучи́ть bestuderen  изу́чат       изуч-        изучу ́        изучи,́ изучит́е 
вы́учить leren      вы́учат       выуч-        вы́учу         вы́учи, вы́учите  

    (niet: вы́учь, 
     вы́учьте) 

§ Werkwoorden met een onregelmatige gebiedende wijs: 

infinitief        gebiedende wijs 
быть zijn        будь, бу́дьте 
дать geven      дай, да́йте          (niet: дади́) 
есть eten        ешь, е́шьте          (niet: еди́) 
е́хать rijden      поезжай́, поезжа́йте    (niet: едь, е́хай of езжа́й) 
пое́хать rijden    поезжа́й, поезжа́йте    (niet: поедь of пое́хай) 

De in deze paragraaf beschreven manier van vorming van de gebiedende wijs gaat uit van het schrift-
beeld van de werkwoordsvormen. Door de ingewikkelde manier waarop in het Russisch de combina-
tie [j] + klinker wordt geschreven (zie §1.3.3) verhult de schrijfwijze de feitelijke vorming. 

Wie de vorming meer vanuit het structurele perspectief van de onderliggende fonemen bekijkt, ziet 
dat de verschillende wijzen van vorming van de gebiedende wijs meer overeenkomsten vertonen dan 
hier geschetst. De gebiedende wijs wordt gevormd met de tegenwoordigetijdsstam. Als je beseft dat 
die bij werkwoorden als чита́ть lezen uitgaat op een [j] (чита[j]), gaat de stam in de hierboven be-
handelde gevallen (1), (2) én (3) uit op een medeklinker.  

Als het even kan, wordt deze laatste medeklinker van de werkwoordsstam in de gebiedende wijs ver-
zacht. Een [j] (aan het eind van een woord geschreven als й) kan niet verder worden verzacht. Bij 
andere medeklinkers wordt de verzachting aan het eind van het woord weergegeven met het zachte 
teken -ь. Het enkelvoud van de gebiedende wijs krijgt verder geen uitgang. In het meervoud luidt de 
uitgang -те. 

De vluchtige klinker in de gebiedende wijs van werkwoorden van het type пить drinken wordt dan 
ook begrijpelijker: de tegenwoordigetijdsstam luidt п[j]. Omdat dit onuitspreekbaar is, wordt de 
vluchtige klinker е ingevoegd: пе[j], wat geschreven wordt als пей. 

7.7.3 Bijzondere gebiedende wijs: laten we …, laat hij/zij … 

Een bijzondere vorm van de gebiedende wijs is de gebiedende wijs van de 1e en de 3e persoon. 
Het gaat hierbij niet zozeer om een bevel, maar om een aansporing: laten we … en laat 
hem/haar/hen …  

Gebiedende wijs van de 1e persoon 
De gebiedende wijs van de 1e persoon (laten we …) wordt gevormd met дава́й (beleefdheids-
vorm: дава́йте) in combinatie met een toekomende tijd: 

§ Bevestigende zin 
(дава́й/дава́йте) + 1e persoon meervoud van de perfectieve toekomende tijd. 
Het element дава́й/дава́йте is facultatief. 

Давай́ послуш́аем ра́дио. Laten we naar de radio luisteren. 
Давай́те вернёмся домо́й. Laten we teruggaan naar huis. 
Напиш́ем ему́ письмо́. Laten we hem een brief schrijven. 
Пойдём домо́й. Laten we naar huis gaan. 
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Soms dwingt de context tot het gebruik van een imperfectief, bijvoorbeeld als sprake is van 
herhaling of gewoonte of als een imperfectief werkwoord geen aspectpaar vormt. In dat geval 
wordt van dat imperfectieve werkwoord de infinitief gebruikt:  

Давай́ работ́ать. Laten we aan het werk gaan. 
Давай́ читат́ь газе́ту каж́дый день. Laten we elke dag de krant lezen. 

Van de gerichte werkwoorden van beweging идти́ en ех́ать kan ook de tegenwoordige tijd of 
– heel uitzonderlijk – de verleden tijd worden gebruikt om deze aansporende gebiedende wijs 
weer te geven:  

Идём! / Едем!  Laten we gaan! 
Пошли!́ / поех́али! Laten we gaan! 

Идём en ед́ем zijn vergelijkbaar met het Nederlands, waar je bijvoorbeeld kunt zeggen Jongens, 
we gaan!  Пошли́ en поех́али zijn vergelijkbaar met de vooral in het zuiden van Nederland en 
in het Belgisch-Nederlands voorkomende uitspraak Zijn we weg?  

§ Ontkennende zin 
(дава́й/дава́йте) + 1e persoon meervoud van de imperfectieve toekomende tijd. 

Давай́ не буд́ем говорит́ь об э́том! Laten we daar niet over praten! 

Gebiedende wijs van de 3e persoon 
De gebiedende wijs van de 3e persoon enkelvoud en meervoud (laat hij/zij …, laten ze …) wordt 
als volgt gevormd:  

пусть + 3e persoon van de imperfectieve tegenwoordige tijd of de perfectieve toeko-
mende tijd 

 
Пусть он работ́ает побо́льше. Laat hij wat harder werken. 
Пусть они́ придут́ во́время. Laten ze op tijd komen. 

In archaïsche of soms juist informelere taal wordt in plaats van пусть ook пускай́ gebruikt.  

In de betekenis ‘toelaten, de gelegenheid geven’ wordt laten weergegeven met дават́ь – дать: 
Дай мне договорит́ь!  Laat me uitspreken! 

Uitroepen als ‘Leve de koning!’ en ‘Leve Rusland!’ worden gevormd met да здрав́ствует: 
Да здрав́ствует корол́ь!  Leve de koning! 
Да здрав́ствует Россия́! Leve Rusland! 

7.8 Het werkwoord быть zijn 

Het werkwoord быть zijn is imperfectief. Omdat het in het Russisch, net als in het Nederlands, 
zeer grillig is, staan alle vormen van dit werkwoord hieronder bij elkaar: 

§ Tegenwoordige tijd 
In de tegenwoordige tijd wordt het werkwoord быть meestal weggelaten (zie §13.8). De 
enige vorm is tegenwoordig есть. Deze vorm – de oorspronkelijke 3e persoon enkelvoud 
– kan met alle personen, en zowel in het enkelvoud als in het meervoud voorkomen. 

§ Verleden tijd 
De verleden tijd wordt geheel regelmatig gevormd: был, была́, бы́ло, бы́ли.  
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Onregelmatig is daarbij het eindaccent in het vrouwelijk enkelvoud. Nog onregelmati-
ger is dat de ontkenning не het accent krijgt (behalve in het vrouwelijk enkelvoud): 
не́ был, не была́, не́ было, не́ были. 

§ Toekomende tijd 
De toekomende tijd is бу́ду, бу́дешь, бу́дет … 

§ Gebiedende wijs 
De gebiedende wijs luidt бу́дь (enkelvoud) en бу́дьте (meervoud). 

§ Deelwoorden 
Er zijn twee mogelijke deelwoorden: het tegenwoordig actief deelwoord бу́дущий en 
het verleden actief deelwoord бы́вший. Deze komen vooral voor in de verzelfstandigde 
betekenis toekomstig, komend respectievelijk voormalig, vroeger, gewezen, ex- (zie 
§10.10). 

§ Gerundia 
Alleen het tegenwoordig deelwoord komt voor. Dit gaat uitzonderlijk niet uit op -я, 
maar op -чи: бу́дучи (zie §10.8).  
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8. HET WERKWOORD: ASPECT 

8.1 Inleiding 

Het Russische werkwoordssysteem kent twee werkwoordsaspecten: het imperfectieve en het 
perfectieve aspect. Elk werkwoord behoort van nature tot een van deze twee categorieën.  

§ imperfectief 
писа́ть      schrijven 
изуча́ть     studeren 
понимат́ь    begrijpen 
повторят́ь    herhalen 
сиде́ть      zitten 
учи́ть       leren 

§ perfectief 
написат́ь    schrijven 
поня́ть      begrijpen 
повторит́ь    herhalen 
вы́учить     leren  

Vaak hebben twee Russische werkwoorden, uit beide categorieën één, in het Nederlands maar 
één equivalent. Zo betekenen het imperfectieve писа́ть en het perfectieve написа́ть allebei 
schrijven. Het enige verschil tussen писа́ть en написа́ть is hun werkwoordsaspect. We spreken 
in dit verband van aspectparen: twee werkwoorden met identieke betekenis waarvan het ene 
imperfectief en het andere perfectief is. 

Een zeer kleine groep werkwoorden is zowel imperfectief als perfectief. Voorbeеlden zijn 
испо́льзовать gebruiken, организова́ть organiseren en мотиви́ровать motiveren. Deze zogenoemde 
biaspectuele werkwoorden kunnen probleemloos worden gebruikt in zowel een context die een im-
perfectief werkwoord vereist als een context die om een perfectief werkwoord vraagt. 

Het aspect van een werkwoord zegt iets over vanuit welk gezichtspunt de spreker de handeling 
bekijkt. Met het imperfectieve aspect drukt de spreker bijvoorbeeld uit dat de handeling nog 
aan de gang is of vaak herhaald wordt (bijvoorbeeld omdat het een gewoonte betreft). Met het 
perfectieve aspect zegt hij juist dat hij een voltooide handeling voor zich ziet die ook tot resultaat 
heeft geleid. 

Он всегда́ писал́ пи́сьма.      Hij schreef altijd brieven. 
Он вчера́ написал́ пи́сьма.     Hij heeft gisteren brieven geschreven. 

Она́ писал́а письмо́.         Zij schreef een brief. / Zij zat een brief te schrijven. 
Она́ написал́а письмо́.        Zij heeft een brief geschreven. 

De betekenis van het aspect wordt in meer detail behandeld in §8.3. 

 

De categorie aspect mag niet worden verward met de categorie tijd. Het is dus 
niet zo dat het imperfectieve я писа́л betekent ‘ik schreef’ en het perfectieve я 
написа́л ‘ik heb geschreven’.  

‘Perfectief’ en ‘imperfectief’ hebben dus niets te maken met de begrippen ‘per-
fectum’ (voltooid tegenwoordige tijd) en ‘imperfectum’ (onvoltooid verleden 
tijd) uit de klassieke grammatica. 
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8.2 Aspectparen 

Als er niets raars aan de hand is, vormt een Russisch werkwoord met een werkwoord van het 
andere aspect een aspectpaar. Beide werkwoorden hebben precies dezelfde betekenis, alleen het 
aspect verschilt. Vereist de context een imperfectief werkwoord, dan gebruik je het imperfec-
tieve lid van het aspectpaar; vereist de context juist een perfectief werkwoord, dan gebruik je het 
perfectieve lid. 

8.2.1 Perfectivering met een voorvoegsel 

In het prototypische geval vormt het imperfectieve werkwoord de basis en wordt de perfectieve 
tegenhanger in een aspectpaar daarvan gevormd met een voorvoegsel: 

imperfectief               perfectief 
де́лать maken       ¾®    сде́лать 
писа́ть schrijven      ¾®    написат́ь 
звони́ть bellen       ¾®    позвонит́ь 
читат́ь lezen         ¾®    прочита́ть 
гото́вить klaarmaken   ¾®    пригото́вить 
учи́ть leren         ¾®    выу́чить 

 

Zoals uit het bovenstaande rijtje blijkt, wordt een aspectpaar niet gevormd met 
één vast voorvoegsel: welk voorvoegsel wordt gebruikt, kan van werkwoord 
tot werkwoord verschillen. 

Aspectparen bestaande uit een werkwoord zónder en een werkwoord mét voor-
voegsel kunnen daarom het best als tweetal uit het hoofd worden geleerd. 

 

Werkwoorden met voorvoegsels 
De overgrote meerderheid van de Russische werkwoorden zonder voorvoegsel is imper-
fectief. 

Wordt vóór zo’n imperfectief werkwoord een voorvoegsel geplaatst, dan is het resulte-
rende, afgeleide werkwoord in ieder geval perfectief.  

Wat het voorvoegsel met de betekenis doet, verschilt: in één geval levert het een aspect-
paar op (met precies dezelfde betekenis), in de andere gevallen verandert het de beteke-
nis. Als voorbeeld dient het imperfectieve werkwoord писат́ь schrijven: 

писат́ь 
написат́ь     schrijven     [aspectpaar] 

описа́ть       omschrijven 
приписат́ь     erbij schrijven; iem. iets toeschrijven (eigenschappen e.d.) 
списат́ь       overschrijven, kopiëren 
переписа́ть    herschrijven, nog eens schrijven 
записат́ь      opschrijven, opnemen 
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Alle afgeleide werkwoorden in het bovenstaande lijstje zijn perfectief. Alleen het werk-
woord написат́ь betekent, net als писа́ть, gewoonweg schrijven en vormt daarmee dus 
een aspectpaar. In de andere gevallen verandert het voorvoegsel iets aan de betekenis, 
net zoals de Nederlandse voorvoegsels om-, toe-, over-, her- en op- dat doen. 

Een handvol werkwoorden zonder voorvoegsel is tóch perfectief. Deze maken deel uit 
van de volgende aspectparen: 

imperfectief   perfectief 
дава́ть       дать             geven 
становит́ься   стать            worden 
ложи́ться      лечь            gaan liggen 
сади́ться      сесть            gaan zitten 

конча́ть      ко́нчить          beëindigen 
решат́ь       реши́ть           beslissen, oplossen 
броса́ть       бро́сить          werpen 
проща́ть      прости́ть         vergeven 

покупат́ь      купи́ть           kopen 

 

Perfectieve werkwoorden: вы-́ 
Perfectieve werkwoorden met het voorvoegsel вы- hebben als eigenschap dat het voor-
voegsel altijd de klemtoon krijgt: вы-́, ook al ligt de klemtoon in het werkwoord zonder 
voorvoegsel (en in andere afleidingen) op een andere lettergreep.  

учит́ь leren    ¾®    выу́чить 
читат́ь lezen  ¾®    выч́итать 
вести ́leiden   ¾®    выв́ести 

In perfectieve samenstellingen met вы́- ligt de klemtoon in alle vormen op het voorvoeg-
sel. De gebiedende wijs (zie §7.7) wordt gevormd alsof de klemtoon op de ‘gewone’ plek 
ligt: het is вы́учи en вы́учите, niet вы́учь en вы́учьте. 

8.2.2 Perfectivering met het achtervoegsel -ну- 

Sommige imperfectieve werkwoorden kunnen worden gecombineerd met het perfectiverende 
achtervoegsel -ну- om een aspectpaar te vormen. De infinitief van deze perfectieve werkwoor-
den gaat dan uit op -нуть; het accent kan daarbij zowel op -ну́ть als op de stam liggen. 
Het achtervoegsel -ну- geeft aan dat de handeling éénmaal wordt verricht. Waar het imperfec-
tieve маха́ть wordt vertaald met zwaaien, duidt het perfectieve махну́ть op het maken van een 
korte, zwaaiende beweging. En waar пры́гать springen betekent, is пры́гнуть het maken van 
één sprong. 

imperfectief             perfectief 
вздыха́ть zuchten          вздохну́ть  zuchten, een zucht slaken  
дви́гать bewegen          дви́нуть bewegen, verschuiven 
пры́гать springen          пры́гнуть springen, een sprong maken 
махат́ь zwaaien           махну́ть zwaaien, een wenk geven 
улыбат́ься glimlachen       улыбну́ться glimlachen, een glimlach tonen 
твит́ить twitteren          твит́нуть twitteren, een tweet versturen 
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Deze wijze van perfectivering is productief. Dat wil zeggen dat er nieuwe woorden mee gevormd 
kunnen worden, zoals een recent woord als тви́тнуть twitteren ook laat zien. De verleden tijd 
van dit type werkwoorden op -нуть is – in tegenstelling tot die van het type привы́кнуть – 
regelmatig: het achtervoegsel -ну- blijft in de verleden tijd behouden (zie §7.4.3). 

8.2.3 Imperfectivering: secundaire imperfectieven 

Vereist de context van een werkwoord waarvan met een voorvoegsel een perfectief werkwoord 
is afgeleid – met een andere betekenis – een imperfectief werkwoord? Dan wordt van dit werk-
woord een nieuw imperfectief werkwoord gevormd. Samen vormen deze twee werkwoorden 
een nieuw aspectpaar. 
Omdat we met dit procedé ten opzichte van het basiswerkwoord van imperfectief naar perfec-
tief en weer terug naar imperfectief zijn gegaan, spreken we over secundaire imperfectieven. 

Afleiding van aspectparen 
Ter verduidelijking van de manier waarop met een voorvoegsel een aspectpaar gevormd 
kan worden, nieuwe werkwoorden kunnen worden afgeleid én daarvan weer nieuwe im-
perfectieven worden gevormd, dient als voorbeeld het werkwoord писа́ть schrijven. Het 
secundaire imperfectief wordt bij dit werkwoord gevormd met het achtervoegsel -ыва-: 

imperfectief     perfectief        sec. imperfectief  

писа́ть    ¾®   написат́ь        –            schrijven 

        ¾®   oписа́ть    ¾®  опи́сывать     omschrijven 
     ¾®   приписат́ь   ¾®  припи́сывать    erbij schrijven  
     ¾®   списат́ь     ¾®  спи́сывать     overschrijven 
     ¾®   переписа́ть  ¾®  перепи́сывать   herschrijven 
     ¾®   записат́ь    ¾®  запи́сывать     opschrijven 

Secundaire imperfectieven worden op verschillende manieren gevormd: met een achtervoegsel 
(niet alleen - ́ыва-/- ́ива-, maar ook -ва́- of -а́-/-я́-), waarbij er vaak veranderingen in de stam 
optreden. 

perfectief                   imperfectief 
описа́ть omschrijven       ¾®   опи́сывать 
рассмотрет́ь goed bekijken  ¾®   рассмат́ривать 
спроси́ть vragen         ¾®   спра́шивать 

дать geven            ¾®   дават́ь 
признат́ь erkennen       ¾®   признават́ь 
забы́ть vergeten         ¾®   забыват́ь 

повторит́ь herhalen       ¾®   повторят́ь 
замени́ть vervangen      ¾®   заменят́ь 
ответ́ить antwoorden      ¾®   отвечат́ь 
посетит́ь bezoeken       ¾®   посещат́ь 
победи́ть overwinnen      ¾®   побеждат́ь 
срез́ать afsnijden        ¾®   срезат́ь 

нача́ть beginnen         ¾®   начинат́ь 
посла́ть sturen          ¾®   посылат́ь 
умерет́ь sterven         ¾®   умират́ь 
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Hoewel de vorming van secundaire imperfectieven volgens bepaalde patronen 
verloopt, zijn er allerlei min of meer onvoorspelbare complicaties, zoals mede-
klinkerwisseling (of het gebrek daaraan) en verandering van de klinker in de 
stam.  

Daarom kunnen ook aspectparen van dit type het best als vaste tweetallen uit 
het hoofd worden geleerd. 

8.2.4 Onvoorspelbare aspectparen 

In één geval is de verhouding tussen het werkwoord met en zonder voorvoegsel precies omge-
keerd van wat je zou verwachten: het imperfectieve werkwoord heeft een voorvoegsel, het per-
fectieve werkwoord juist niet. 

imperfectief      perfectief 
покупат́ь         купи́ть       kopen 

In drie gevallen is het imperfectieve werkwoord van het aspectpaar wederkerend, terwijl het 
perfectieve werkwoord dat niet is. 

imperfectief      perfectief 
становит́ься      стать        worden 
ложи́ться        лечь        gaan liggen 
сади́ться        сесть        gaan zitten 

In drie gevallen wordt een aspectpaar gevormd door twee werkwoorden die wat hun vorm be-
treft niets met elkaar te maken hebben: 

imperfectief      perfectief 
говори́ть         сказат́ь       zeggen 
класть           положи́ть      (neer)leggen 
брать           взять         pakken, nemen 

8.3 Betekenis van het aspect 

Het aspect van een werkwoord zegt iets over de handeling of de gebeurtenis die het werkwoord 
uitdrukt en over het perspectief van de spreker. Centraal in de betekenis van het aspect staat het 
begrip situatiewisseling. Neem de volgende twee Nederlandse zinnen: 

Она́ пиш́ет ле́вой руко́й.      Zij schrijft links. 
Она́ пиш́ет письмо́.          Zij schrijft een brief. 

Het verschil tussen deze zinnen zit hem in de aanwezigheid van een ‘natuurlijk eindpunt’ van 
de handeling. In het eerste geval ontbreekt dat: het schrijven met de linkerhand is een perma-
nent kenmerk van de betreffende persoon. In het tweede geval is er wél een natuurlijk eindpunt: 
op een zeker moment is de brief af. Er valt dan niets meer te schrijven, het schrijfproces heeft 
zijn natuurlijke eindpunt bereikt. Daarbij is sprake van een situatiewisseling: de overgang van 
de situatie ‘er is geen brief’ naar de situatie ‘er is wél een brief’. 
Het gebruik van het perfectieve aspect betekent dat het natuurlijk eindpunt wordt bereikt 
én markeert of benadrukt de daarbijbehorende situatiewisseling.  
Het gebruik van het imperfectieve aspect betekent dat er geen natuurlijk eindpunt is, óf dat 
er geen sprake is van een situatiewisseling door het bereiken van het natuurlijke eindpunt.  
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Terminatief en aterminatief 
Werkwoorden (of liever gezegd: werkwoordssituaties) met een natuurlijk eind-
punt noemen we terminatieve werkwoorden: 

Она́ кур́ит сигарет́у.          Zij rookt een sigaret. 
Она́ читае́т вчера́шнюю газет́у.  Zij leest de krant van gisteren. 
Она́ пиш́ет письмо́.          Zij schrijft een brief. 
Она́ включае́т ра́дио.        Zij zet de radio aan. 
Она́ пад́ает из окна́.         Zij valt uit het raam. 

Ontbreekt een natuurlijk eindpunt, dan spreken we van aterminatieve werkwoor-
den: 

Он кур́ит тру́бку.           Hij rookt pijp.       (= hij is pijproker) 
Он читае́т газе́ту «NRC».      Hij leest de NRC.    (= hij is abonnee) 

Он пиш́ет де́тские кни́ги.      Hij schrijft kinderboeken. 
Он пиш́ет мне ча́сто.         Hij schrijft me vaak. 
Он пиш́ет лев́ой руко́й.       Hij schrijft links. 

Het verschil tussen een perfectieve en een imperfectieve context kan als volgt worden uitge-
werkt: 

§ perfectief 
Terminatief: het natuurlijke eindpunt en de daarbijbehorende situatiewisseling worden 
bereikt. 

Он написал́ письмо́.         Hij heeft een brief geschreven.   (= de brief is af) 
Он напиш́ет письмо́.         Hij zal een brief schrijven.      (= die ook echt af komt) 
Дом сгорел́.              Het huis is afgebrand. 

§ imperfectief 
§ Aterminatief: er is geen natuurlijk eindpunt. Als er al sprake is van een situatiewis-

seling, dan is die slechts toe te schrijven aan externe oorzaken (zoals een wilsbesluit 
of een ingrijpen van buiten). 

Она пиш́ет ле́вой руко́й.             Zij schrijft links. 

Лам́почка горел́а.                 De lamp brandde. 
Он сидел́ за столо́м.                Hij zat aan tafel. 
Де́ти играл́и в саду́.                De kinderen speelden in de tuin. 

§ Terminatief: er is wel een natuurlijk eindpunt, maar geen situatiewisseling. De han-
deling is bijvoorbeeld nog aan de gang (ook in het verleden of de toekomst), de si-
tuatiewisseling treedt zo vaak op dat die er eigenlijk toch niet is (open herhaling, 
gewoonte), of de situatiewisseling is weer ongedaan gemaakt. 

Он пиш́ет письмо́.                 Hij schrijft een brief. 
Когда́ я вошёл, он как раз писал́ письмо́.   Toen ik binnenkwam, schreef hij juist een brief. 
Он буд́ет писат́ь письмо́.             Hij zal (aan) een brief gaan schrijven.  

[= het is niet duidelijk of die brief afkomt.] 

Когда́ у него́ бы́ли прете́нзии, он всегда́ писал́ письмо́. 
   Als hij klachten had, schreef hij altijd een brief. 
   [= hij had geregeld klachten, en elke keer schreef hij een brief (die ook afkwam).] 
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В ко́мнате хо́лодно, потому́ что я открывал́ окно́.  
   Het is koud in de kamer, omdat ik het raam open had.  
   [= het raam is inmiddels ook weer dicht.] 

§ Terminatief: er is wel een natuurlijk eindpunt en een situatiewisseling, maar de spre-
ker wil daar geen speciale aandacht aan besteden. 

Я писал́ э́то письмо́ два часа́.           Ik heb twee uur aan die brief geschreven.  
[= Er is wel een brief, maar het gaat er de spreker niet om dat er nu een brief is (de situatie-
wisseling), maar om de tijd die het kostte om die situatiewisseling tot stand te brengen.]  

 

Uit bovenstaande opsomming blijkt dat in aterminatieve werkwoordssituaties 
de keuze gemakkelijk is: er wordt in het Russisch altijd een imperfectief werk-
woord gebruikt. 

Он знал ру́сский язы́к.     Hij sprak Russisch. 
Де́ти играл́и в саду́.      De kinderen speelden in de tuin. 
Она́ писал́а лев́ой руко́й.   Zij schreef links. / Zij was linkshandig. 
Мы слуш́али ра́дио.      Wij luisterden naar de radio. 

Deze keuze voor het imperfectief volgt uit de betekenis van het aspect: als er 
geen natuurlijk eindpunt is van de werkwoordssituatie, zal er per definitie niet 
vanzelf een situatiewisseling optreden. Daarmee wordt niet aan de eisen voor 
het gebruik van het perfectieve aspect voldaan. 

Met name het gebruik van het aspect is voor niet-moedertaalsprekers van het Russisch een van 
de moeilijkste dingen om onder de knie te krijgen. Zelfs gevorderde sprekers twijfelen nog ge-
regeld of in een bepaalde context een imperfectief werkwoord of juist zijn perfectieve tegenhan-
ger op zijn plaats is. 
Dit hangt voor een deel samen met de omstandigheid dat in veel contexten sprake is van nuan-
ceverschillen. Waar er in sommige gevallen niet of amper twijfel bestaat over de keuze voor het 
juiste werkwoordsaspect, zijn in andere gevallen beide aspecten voorstelbaar. Het verschil be-
staat dan in het benadrukken van het resultaat (of juist niet) of in de context waarin een be-
paalde handeling juist wel of niet in de lijn der verwachting lag. 

8.4 Aspect in de tegenwoordige tijd 

Iets wat in de tegenwoordige tijd (‘het nu’) plaatsvindt, heeft per definitie zijn eindpunt nog niet 
bereikt. Daardoor worden in de tegenwoordige tijd alleen imperfectieve werkwoorden ge-
bruikt: 

Что ты дел́аешь (ipf.)?              Wat ben je aan het doen? 
Я пишу ́(ipf.) письмо́.               Ik schrijf een brief. 
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In hoofdstuk 7 hebben we gezien dat ook perfectieve werkwoorden kunnen wor-
den vervoegd in de ‘tegenwoordige tijd’. Deze vormen hebben echter betrekking 
op de toekomst, en worden daarom de perfectieve toekomende tijd genoemd 
(zie §7.5). 

De relatie aspect en tijd kan als volgt worden samengevat: 

          verleden tijd   tegenwoordige tijd    toekomende tijd 
imperfectief  я чита́л       я читаю́           я бу́ду чита́ть 
perfectief    я прочита́л     –               я прочитаю́ 

8.5 Aspect in de verleden tijd 

8.5.1 Bevestigende zinnen 

In bevestigende zinnen met een verleden tijd wordt een imperfectief werkwoord gebruikt in 
de volgende gevallen: 

* bij gewoonte of herhaling 
Ка́ждый день он слуш́ал ра́дио.      Elke dag luisterde hij naar de radio. 
В кани́кулы мы ча́сто ходил́и в кино́.   In de vakantie gingen we vaak naar de bioscoop. 

* als een situatie in het verleden waarover je spreekt op dat moment nog voortduurde 
Когда́ я вошёл (pf.), Ива́н читал́ (ipf.) письмо́.  

Toen ik binnenkwam, zat Ivan een brief te lezen. 

 

In het Nederlands worden in dit geval vaak constructies gebruikt als aan het … 
zijn, bezig zijn te …, zitten te … Deze constructies moeten in het Russisch altijd 
met een imperfectief werkwoord worden weergegeven. 

* ná werkwoorden met de betekenis beginnen, eindigen en doorgaan met 
Вчера́ мы на́чали (pf.) изучат́ь (ipf.) ру́сский язы́к.  

Gisteren zijn we begonnen Russisch te studeren. 

* om de duur van een handeling te benadrukken 
Она́ до́лго писал́а э́то письмо́.        Ze heeft lang aan die brief geschreven. 
Я весь ве́чер читал́ газе́ты.           Ik heb de hele avond kranten zitten lezen. 

* als de situatiewisseling van een handeling weer ongedaan is gemaakt 
Здесь хо́лодно, потому́ что я открывал́ окно́. 

Het is hier koud, omdat ik het raam open had.  
[= geopend, maar daarna weer dichtgedaan] 

Een perfectief werkwoord wordt in bevestigende zinnen gebruikt: 
* om het resultaat van de handeling te benadrukken 

Ты уже́ написал́ письмо́?            Heb je de brief al geschreven? (Heb je de brief al af?) 

* om een opeenvolging van handelingen uit te drukken, die elk hun natuurlijke eindpunt 
hebben bereikt 
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Я написал́ два уро́ка, вып́ил ко́фе, и нач́ал писат́ь трет́ий.  
Ik had twee lessen gemaakt, heb (toen) koffiegedronken en begon (daarna) aan de derde. 

8.5.2 Ontkennende zinnen 

In zinnen waarin een werkwoord in de verleden tijd wordt ontkend, wordt meestal een imper-
fectief werkwoord gebruikt: 

Ты взял (pf.) э́ту кни́гу? –  Нет, не брал (ipf.).     Heb je dat boek gepakt? – Nee, ik heb het niet gepakt. 

Он позвони́л (pf.) вчера́? – Нет, не звонил́ (ipf.).   Heeft hij gisteren gebeld? – Nee, hij heeft niet gebeld. 

Het imperfectief duidt hier op de afwezigheid van de handeling van het werkwoord: het oppak-
ken van het boek, het voeren van een telefoongesprek hebben gewoonweg niet plaatsgevonden. 

Het gebruik van een perfectief werkwoord is in deze context ook mogelijk, maar vereist dan 
een context die het gebruik ervan rechtvaardigt:  

* Verwachtingspatroon 
De handeling heeft weliswaar niet plaatsgevonden, maar dat had wel had gekund (bij 
een gewoonte) of zelfs gemoeten (bij een opdracht): 

Я сего́дня не взял (pf.) фотоаппара́т(, хотя́ обы́чно беру́). 
Ik heb vandaag m’n camera niet bij me(, hoewel ik hem meestal wel meeneem). 

Ты позвони́л Ма́ше? – Нет, не позвонил́. 
Heb jij Masja (nog) gebeld? – Nee, ik heb haar niet gebeld. 

Het perfectief kan ook aangeven dat de handeling nóg niet heeft plaatsgevonden, maar 
dat dit wel in de lijn der verwachting ligt: 

Алекса́ндр ещё не вернул́ся. 
Aleksandr is nog niet terug. 

* Niet-bereikt eindpunt 
Bij werkwoorden die een handeling aanduiden die een zekere tijd kan duren, kan het 
perfectief in een ontkennende zin uitdrukken dat het natuurlijke eindpunt niet is be-
reikt. 

Он до́лго реша́л (ipf.) зада́чу, но не решил́ (pf.).  
Hij heeft lang geprobeerd de opgave op te lossen, maar het is hem niet gelukt. 

Perfectief of imperfectief bij tijdsbepalingen: handvatten 
Sommige tijdsbepalingen geven een duidelijke aanwijzing of je in een zin met een verle-
den tijd voor een perfectief of een imperfectief werkwoord moet kiezen. 

всегда ́altijd, час́то vaak, иногда ́soms, постоян́но voortdurend, обыкновен́но gewoon-
lijk, en tijdsbepalingen met каж́дый elk, ieder (bijv. ка́ждый день elke dag) 

¾® imperfectief 

Он постоян́но говори́л «До́брое у́тро!» 
   Hij zei de hele tijd ‘Goedemorgen!’ 

Собра́ние всегда ́начина́лось в 15 часо́в. 
   De vergadering begon altijd om drie uur ’s middags. 

вдруг plotseling, неожид́анно onverwachts, тот́час meteen 
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¾® perfectief 

Он вдруг уви́дел своего́ ста́рого дру́га. 
   Plots zag hij zijn oude vriend. 

Неожид́анно там откры́лся но́вый магази́н. 
   Onverwachts is daar een nieuwe winkel geopend. 

8.6 Aspect in de toekomende tijd 

Als we allerlei speciale gevallen buiten beschouwing laten, is de aspectkeuze bij de toekomende 
tijd vrij simpel.  
Er moet een imperfectief worden gebruikt: 
* bij een herhaalde handeling 

Тепе́рь я буд́у писат́ь ей письмо́ ка́ждый ме́сяц.  
Voortaan zal ik haar elke maand een brief schrijven. 

* als een handeling op het moment in de toekomst waarover je spreekt voortduurt 
Когда́ ты буд́ешь объяснят́ь второ́й уро́к, не забу́дь сказа́ть, что … 
Wanneer je straks les 2 uitlegt, vergeet dan niet te zeggen, dat … 

* bij vragen als ‘Hoe ga je je tijd doorbrengen?’ en (meestal) in reacties op dergelijke 
vragen 

Что ты буд́ешь дел́ать в суббо́ту ве́чером? – Я буд́у читат́ь кни́гу.  
Wat ga je zaterdagavond doen? – Ik ga een boek lezen. 

Wanneer niet wordt voldaan aan een van deze punten moet een perfectieve toekomende tijd 
worden gebruikt. Dat is onder meer het geval: 
*  als de intentie bestaat een handeling tot het eindpunt te brengen 

Я тебе́ обязат́ельно позвоню.́ 
Ik zal je zeker/sowieso bellen. 

Когда́-нибудь она́ напиш́ет кни́гу. 
Ooit zal ze een boek schrijven. 

* bij een opeenvolging van handelingen die hun natuurlijke eindpunt bereiken 
Позав́тракаю и пойду ́на рабо́ту. 
Ik ga ontbijten en (dan/daarna) naar mijn werk. 

 

In het Russisch moet voor een handeling in de toekomst haast altijd een toeko-
mende tijd worden gebruikt. Daarin is het Russisch strikter dan het Nederlands.  

In het Nederlands wordt de toekomende tijd eigenlijk betrekkelijk weinig ge-
bruikt. Ook als het over de toekomst gaat, komen we vaak een tegenwoordige 
tijd tegen: 

Volgend jaar krijg ik een nieuwe functie.      (niet: zal ik … krijgen) 

In het Russisch wordt onder meer een toekomende tijd gebruikt na woorden als 
когда́ wanneer, как то́лько zodra, пре́жде тем voordat en пока́ не zolang niet, 
totdat:  
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Когда ́он напи́шет письмо́, он пойдёт на по́чту. 
Als hij de brief af heeft, gaat hij naar het postkantoor. 

Как тол́ько узнаю́, тебе́ пошлю ́сообще́ние. 
Zodra ik het weet, stuur ik je een bericht. 

Я подожду́, пока ́он не придёт. 
Ik zal wachten totdat hij er is. 

8.7 Aspect en de gebiedende wijs 

8.7.1 Bevestigende zinnen 

In bevestigende zinnen met een gebiedende wijs wordt het perfectieve aspect gebruikt: 
* bij een verzoek, wens of eis om (е́е́nmaal) een handeling te verrichten die tot een situatiewis-
seling moet leiden 

Пожа́луйста, дай́те мне э́ту кни́гу.        Geeft u me alstublieft dat boek. 
На зав́тра выу́чите слова́ уро́ка № 2.        Leer voor morgen de woorden van les 2. 
Закрой́, пожа́луйста, дверь, здесь хо́лодно.  Doe alsjeblieft de deur dicht, het is hier koud. 
Прочитай́ э́ту статью,́ тогда́ поймёшь.      Lees dat artikel, dan zul je het begrijpen. 

Het imperfectieve aspect moet worden gebruikt: 
* bij een verzoek, wens of eis een herhaalde handeling te verrichten 

Открывай́ окно́ ка́ждое у́тро.            Doe elke morgen het raam open. 
Пишит́е ва́шей сестре́ ка́ждый ме́сяц.       Schrijf uw zus elke maand. 

* bij een verzoek een al lopende of eerder onderbroken handeling voort te zetten 
Верь в побе́ду!        Blijf geloven in de overwinning! 
Пожа́луйста, читай́те да́льше.        Leest u alstublieft verder. 

* als aansporing om een in de context bekende handeling onmiddellijk te beginnen 
Вставай́, уже́ во́семь часо́в.             Opstaan, het is al acht uur. 
Ли́за, что случи́лось? Рассказ́ывай!        Liza, wat is er gebeurd? Vertel op! 
Чего́ же вы ждёте? Начинай́те!           Waarop wacht u? Begint u maar! 
Прочитай́ э́тот текст. Ну, читай́!          Lees die tekst. Vooruit, beginnen. 

* als signaal aan de aangesprokene om te doen waarvoor hij eigenlijk geen toestemming 
nodig heeft  

Входит́е!                         Komt u binnen. 
Проходит́е!                       Komt u verder. 
Садит́есь!                         Gaat u zitten. 

8.7.2 Ontkennende zinnen 

In zinnen met een ontkennende gebiedende wijs wordt bijna altijd een imperfectief werkwoord 
gebruikt. Het gaat dan om een verbod of een verzoek/advies ‘om iets niet te doen’: 

Не звони ́ему́.                      Bel hem niet. 
Не открывай́те дверь.                 Doe de deur niet open. 
Никому́ не рассказ́ывайте об э́том.        Vertel dat aan niemand. 



 

210 
 

Een perfectief werkwoord moet worden gebruikt wanneer de gebiedende wijs dient als waar-
schuwing. De spreker voorziet voor de aangesprokene ongewenste gevolgen en probeert die 
nog af te wenden: 

Смотри́, не упади!́                   Kijk uit, val niet! 
Не забуд́ь твою ́ру́чку!                Vergeet je pen niet! 
Не испугай́ся!                      Schrik niet! 
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9. WERKWOORDEN VAN BEWEGING 

9.1 Inleiding 

Om diverse vormen van beweging (gaan, lopen, rijden, vliegen, kruipen e.d.) uit te drukken 
kent het Russisch een speciale groep werkwoorden, de zogenoemde werkwoorden van bewe-
ging. Een bijzonder kenmerk van deze werkwoorden van beweging is dat ze binnen het imper-
fectief paarsgewijs voorkomen: 

§ gerichte werkwoorden  
§ ongerichte werkwoorden  

De belangrijkste werkwoorden van beweging zijn de volgende: 
gericht ongericht  
идти ́ ходи́ть lopen, gaan (te voet) 
е́хать е́здить rijden, gaan (met een vervoermiddel) 

нести ́ носи́ть dragen, brengen (te voet) 
вести ́ води́ть leiden, voeren, brengen (te voet) 
везти ́ вози́ть vervoeren, brengen (met een vervoermiddel) 

бежат́ь бе́гать hardlopen, rennen 
летет́ь лета́ть vliegen, gaan (per vliegtuig) 
плыть плав́ать zwemmen, varen21 

 

Verschillende manieren van gaan en brengen 
Bij het vertalen van gaan moet in het Russisch altijd bekeken worden welk werkwoord in 
die situatie gebruikt moet worden: идти́/ходи́ть, ех́ать/е́здить of zelfs летет́ь/летат́ь: 

Я иду ́на вокза́л.          Ik ga (= loop) naar het station. 
Я ед́у в Амстерда́м.       Ik ga (= rijd) naar Amsterdam. 
Я лечу ́в Москву́.         Ik ga (= vlieg) naar Moskou. 

Iets soortgelijks geldt voor brengen: daarbij moet gekozen worden tussen нести́/носит́ь, 
везти́/возит́ь en вести/́води́ть: 

Вот идёт мой друг …       Daar loopt mijn vriend … 

Он несёт кни́ги в библиоте́ку. 
   Hij brengt de boeken naar de bibliotheek.      (= onder zijn arm) 
Он везёт кни́ги в библиотеќу. 
   Hij brengt de boeken naar de bibliotheek.      (= op een karretje) 
Он ведёт сы́на в шко́лу. 
   Hij brengt zijn zoontje naar school.         (= aan de hand) 

9.2 Gericht en ongericht 

9.2.1 Verplaatsing in één richting: gericht 

De gerichte werkwoorden worden gebruikt om een verplaatsing in е́е́n richting weer te geven: 

 
21 Daarnaast gaat het om лезть – ла́зить klimmen; ползти́ – пол́зать kruipen; кати́ть – ката́ть rollen; тащи́ть – таска́ть slepen, trekken; гнать 
– гонят́ь jagen, (voort)drijven. 
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Он идёт сейча́с в шко́лу.             Hij is onderweg naar school. 
Этот авто́бус идёт в центр.            Die bus gaat naar het centrum. 
Пора́ ех́ать домо́й.                 Het is tijd om naar huis te gaan. 
Сего́дня мы ед́ем в Амстердам́.         Vandaag gaan we naar Amsterdam. 
Ребёнок бежит́ к ма́тери.             Het kindje rent naar zijn moeder. 
Куда́ ты несёшь э́тот пакет́?           Waar breng jij dat pakje heen? 

Bij deze gerichte werkwoorden van beweging staat het idee van gerichtheid en voortgang cen-
traal: de beweging voert ergens heen en er is sprake van nadering van dit eindpunt. Dit beeld is 
het duidelijkst als je je kunt voorstellen dat de beweging plaatsvindt langs een zeker traject dat 
van de ene plaats naar de andere leidt. 

9.2.2 Verplaatsing niet in één richting: ongericht 

De ongerichte werkwoorden van beweging wijzen op een verplaatsing niet in één richting. 
Concreet moet een ongericht werkwoord gebruikt in de volgende gevallen: 

§ bij een verplaatsing in allerlei verschillende richtingen 
Он ход́ит по ко́мнате.              Hij loopt door de kamer (heen en weer). 
Tури́сты ез́дили по го́роду.          De toeristen hebben een rondrit door de stad gemaakt. 
Они́ плав́ают в кана́ле о́коло моста́.     Ze zwemmen in het kanaal bij de brug. 

§ bij een eenmalige verplaatsing heen en terug (in het verleden): naar een bepaald doel 
en daarna terug naar het uitgangspunt 

Вчера́ я ходил́ в теа́тр.             Ik ben gisteren naar het theater geweest. 
В про́шлом году́ мы летал́и в Аме́рику.   We zijn vorig jaar naar Amerika geweest. 
Где ты был? Я плав́ал на друго́й бе́рег.   Waar ben je geweest? Ik ben naar de 

overkant gezwommen. 

§ als het niet gaat om een concrete verplaatsing, maar om de verplaatsing als eigenschap, 
het vermogen een verplaatsing uit te voeren, of in de context van het gevoel dat iemand 
bij die verplaatsing ervaart 

Ребёнок уже́ ход́ит.               Het kindje loopt al (kan al lopen). 
Ко́ле шесть лет, он уже́ ход́ит в шко́лу.   Kolja is al zes, hij gaat al naar school. 
Де́рево плав́ает.                 Hout blijft drijven. 
Она́ хорошо́ вод́ит маши́ну.          Zij kan goed autorijden. 
Я умею́ плав́ать.                 Ik kan zwemmen. 
Я люблю ́плав́ать.                Ik hou van zwemmen. 

9.2.3 Herhaalde verplaatsing 

Bij herhaalde verplaatsingen wordt de keuze tussen een gericht of ongericht werkwoord be-
paald door datgene waar de spreker of schrijver aan denkt: 

§ ongericht: aan zowel de heenweg als de terugweg 
Ка́ждый день он ез́дит на рабо́ту.      Hij rijdt elke dag naar zijn werk. 
Ка́ждый год гу́си летаю́т на юг.        Ganzen vliegen elk jaar naar het zuiden.  
Я ча́сто хожу ́в кино́.               Ik ga vaak naar de bioscoop. 
Они́ ча́сто ход́ят к ним в го́сти.        Ze gaan vaak bij hen op bezoek. 
Два раз́а в ме́сяц он ез́дил в Пари́ж.     Hij ging twee keer per maand naar Parijs. 
Тепе́рь он ка́ждую неде́лю буд́ет ходит́ь   

в бассе́йн.                    Voortaan gaat hij elke week naar het zwembad. 
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§ gericht: slechts aan één richting 
Ка́ждое у́тро он ед́ет на рабо́ту.       Hij rijdt elke ochtend naar zijn werk. 
В сентябре́ э́ти гу́си летят́ на юг.       In september vliegen die ganzen naar het zuiden. 

9.2.4 Overdrachtelijk gebruik 

Als werkwoorden van beweging in overdrachtelijke, niet-letterlijke betekenis worden gebruikt, 
wordt meestal een gericht werkwoord gebruikt. 

Часы идут́. Het horloge loopt. 
Вре́мя летит́. De tijd vliegt. 
Идёт снег. Het sneeuwt. 
Вчера́ шёл дождь. Gisteren heeft het geregend. 
Куда́ ведёт э́та доро́га? Waar gaat die weg naartoe? 

Merk op dat in deze voorbeelden het gebruik van een gericht werkwoord eigenlijk ook voor de 
hand ligt: de wijzers van een klok lopen in één richting, net zoals de tijd in één richting verstrijkt, 
regen en sneeuw van boven naar beneden vallen en een weg uiteindelijk naar één bestemming 
leidt.  

Het ongerichte werkwoord ligt gevoelsmatig voor de hand in een context van geruchten die de 
ronde doen (alle kanten op) of als een overdaad wordt aangegeven met de uitdrukking ergens 
in zwemmen:  

Ход́ят слу́хи, что магази́н закро́ется. Het gerucht gaat dat de winkel dicht gaat. 
Пельме́ни плав́али в жиру́. De pelmeni zwommen in het vet. 
Этот человеќ плав́ает в деньгах́. Die persoon zwemt in het geld. 

Bij het werkwoordspaar нести́ – носи́ть vinden we нести́ отве́тственность de verantwoorde-
lijkheid dragen (gericht), naast het ongerichte носи́ть, dat gebruikt wordt bij kleding en in de 
uitdrukking носи́ть и́мя een naam dragen.  

Кто несёт отве́тственность? Wie draagt de verantwoordelijkheid? 
Он нос́ит тёмный костюм́. Hij heeft een donker pak aan. 

9.3 Aspectparen 

De werkwoorden van beweging vormen geen aspectparen in zuivere zin. Anders dan bij писа́ть 
– написа́ть en чита́ть – прочита́ть – waarbij beide werkwoorden van het aspectpaar dezelfde 
betekenis hebben en alleen wat het aspect betreft verschillen – leidt het toevoegen van een voor-
voegsel altijd tot betekenisverandering. 

 

De gerichte en ongerichte werkwoorden van beweging vormen uitdrukkelijk ook 
geen aspectpaar met elkaar. Het gerichte идти́ en het ongerichte ходит́ь zijn 
immers allebei imperfectief! 

In een context waarin je een ‘neutraal’ perfectief werkwoord nodig hebt – dus zonder veel aan 
de betekenis te veranderen – wordt aan gerichte werkwoorden van beweging wel het voorvoeg-
sel по- geplakt: 

идти́    ¾®  пойти ́                  gaan, lopen 
е́хать   ¾®  пое́хать                 gaan, rijden 
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нести́   ¾®  понести ́                 dragen 
летет́ь  ¾®  полетет́ь                vliegen 
etc. 

Het voorvoegsel по- zorgt ervoor dat de nadruk komt te liggen op het begin van de handeling. 
Dit betekeniselement is het sterkst als er geen bestemming of eindpunt wordt genoemd: 

Он посмотре́л на часы́ и пошёл быстрее́. Hij keek op zijn horloge en versnelde zijn pas (be-
gon sneller te lopen). 

Als er wel een eindpunt wordt genoemd, is de nadruk op het begin van de handeling minder 
sterk, omdat de spreker ervan uitgaat dat de bestemming feitelijk ook wordt bereikt. Vergelijk 
de volgende zinnen: 

Где Игорь? Он пошёл в теа́тр. Waar is Igor? Die is naar het theater. (= is ver-
trokken naar het theater) 

Игорь шёл в теа́тр, когда́ встрет́ил дру́га. Igor was op weg naar het theater, toen hij een 
vriend tegenkwam. 

Игорь ходил́ в теат́р. Igor is naar het theater geweest. /  
Igor ging vaak naar het theater. 

Andere voorbeelden van gerichte werkwoorden van beweging met het voorvoegsel по-: 
Фильм ко́нчился. Зри́тели вста́ли и пошли ́к 

вы́ходу 
De film was afgelopen. De toeschouwers stonden 

op en begaven zich naar de uitgang. 
За́втра я пойду ́в теа́тр. Morgen ga ik naar het theater. 
Че́рез неде́лю они́ полетят́ в Москву́. Over een week gaan (vliegen) ze naar Moskou. 
Я сего́дня поед́у за кни́гами. Ik ga vandaag boeken halen. 
За́втра я понесу ́письмо́ к нему́. Morgen breng ik hem de brief. 
Ива́н бро́сился в во́ду и с шу́мом поплыл́. Ivan sprong in het water en begon met veel ge-

plons te zwemmen. 

9.4 Voorvoegsels bij gerichte werkwoorden 

Zoals gebruikelijk bij imperfectieve werkwoorden, worden werkwoorden van beweging perfec-
tief als er een voorvoegsel aan vast wordt geplakt. Het gebruikelijkst is dit bij de gerichte werk-
woorden van beweging.  
Bij deze perfectieve werkwoorden met een voorvoegsel horen – ook weer geheel volgens ver-
wachting – secundaire imperfectieven (zie §8.2.3). In veel gevallen worden deze secundaire im-
perfectieven gevormd met het ongerichte werkwoord van beweging. Als voorbeeld dient het 
voorvoegsel при-, dat het betekeniselement van ‘aankomst’ of ‘aanwezigheid’ heeft. 
 

 perfectief 
met при- 

imperfectief 
met при- 

 

идти ́ прийти ́ приходи́ть dus niet: приидти ́of прийдти 
е́хать прие́хать приезжат́ь dus niet: приез́дить 

нести ́ принести ́ приноси́ть  
вести ́ привести ́ приводи́ть  
везти ́ привезти ́ привозит́ь  

бежат́ь прибежат́ь прибегат́ь dus niet: прибеѓать 
летет́ь прилете́ть прилетат́ь  
плыть приплы́ть приплыват́ь  dus niet:  приплав́ать 
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Werkwoorden die zijn afgeleid van gerichte werkwoorden van beweging behou-
den het kenmerk van gerichtheid. Het gaat bij прийти,́ приех́ать en приплыт́ь 
om het arriveren: te voet, per voertuig of al drijvend/zwemmend. Het gaat in ie-
der geval om een beweging in één richting. 

Ook de van deze perfectieve werkwoorden afgeleide imperfectieven при-
ходи́ть, приезжа́ть en приплыва́ть hebben deze gerichte betekenis. Dat in при-
ходи́ть het ongerichte werkwoord van beweging ходи́ть ‘verstopt’ zit, doet daar 
niets aan af.  

Als imperfectief werkwoord kan приходи́ть gebruikt worden in contexten die 
een imperfectief werkwoord vereisen, zoals herhaling, of in een ontkennende zin 
bij een verleden tijd of gebiedende wijs. 

Hieronder zullen we van een aantal frequente voorvoegsels bekijken op welke manier ze de be-
tekenis van het ‘uitgangswerkwoord’ veranderen. Bij elk voorvoegsel zijn slechts enkele voor-
beelden van samenstellingen gegeven. In principe kan van elk gericht werkwoord met het gege-
ven voorvoegsel een samenstelling worden gevormd. In de genoemde aspectparen wordt het 
imperfectieve werkwoord het eerst genoemd. 

§ в-     naar binnen 
входит́ь – войти́  naar binnen gaan 
въезжат́ь – въе́хать  naar binnen rijden 
вводит́ь – ввести́  binnenbrengen, invoeren 

Шкаф был тако́й тяжёлый, что мы не 
смогли́ внести ́его́ в дом. 

De kast was zo zwaar dat we hem niet het huis in 
kregen. 

Ка́ждое у́тро госпожа́ Пота́пова ввод́ит 
дете́й в класс. 

Elke morgen brengt mevrouw Potapova de kin-
deren de klas in. 

§ вы-    naar buiten 
выноси́ть – вы́нести naar buiten dragen, brengen 
выезжа́ть – вы́ехать naar buiten rijden 
вылетат́ь – вы́лететь naar buiten vliegen 

Грузови́к вые́хал из гаража́. De vrachtauto reed de garage uit. 
Все выш́ли из ко́мнаты. Iedereen ging de kamer uit. 

 

 

Bij perfectieve werkwoorden draagt het voorvoegsel вы- altijd de klemtoon. 
Zie verder het kader ‘Perfectieve werkwoorden: вы́-’ in §8.2.1. 

§ с-     naar beneden 
сходи́ть – сойти ́ ergens vanaf komen 
сноси́ть – снести́ neerhalen, afbreken 

Сойди ́неме́дленно с ковра́! Ga onmiddellijk van het tapijt af. 
Ста́рые дома́ снесли.́ De oude huizen werden afgebroken. 

§ при-   aankomst, aanwezigheid 
приходи́ть – прийти ́ (aan)komen 
приезжат́ь – приех́ать (aan)komen 
приноси́ть – принести ́ brengen (te voet) 
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Почему́-то Аня не приех́ала с му́жем. Om de een of andere reden is Anja niet met haar 
man gekomen. 

Ка́ждый день я приношу ́с собо́й газе́ту. Elke dag breng ik een krant mee. 
Он показа́л нам фотогра́фии, кото́рые он 

принёс с собо́й. 
Hij heeft ons de foto’s laten zien die hij had meege-

bracht. 

§ у-     afwezigheid 
уходи́ть – уйти́  weggaan, vertrekken 
уезжат́ь – уе́хать wegrijden, vertrekken 
уводи́ть – увести ́ wegbrengen, weghalen 

Ка́тя уех́ала к своему́ дру́гу на неде́лю. Katja is voor een week naar haar vriend vertrokken. 
Полице́йские увели ́всех, кто демонстри́ро-

вал на пло́щади. 
De agenten voerden iedereen af die op het plein 

stond te demonstreren. 

§ про-   doorheen; langs 
проходи́ть – пройти ́ lopen door; lopen langs; 
 verstrijken; afleggen 
проводи́ть – провести ́ leiden door; leiden langs; 
 doorbrengen (tijd) 

Же́нщина прошла ́че́рез парк и пошла́ 
нале́во. 

De vrouw liep het park door en sloeg links af. 

Кто э́то прошёл ми́мо окна́? Wie liep daar langs het raam? 
Они́ прошли ́двадцать километ́ров. Ze hadden twintig kilometer afgelegd. 
Мы провели ́в Москве́ то́лько шестна́дцать 

часо́в. 
We hebben maar zestien uur in Moskou doorge-

bracht. 

§ пере-  over 
переходит́ь – перейти ́ oversteken 
переезжа́ть – переех́ать oversteken; verhuizen 
переводит́ь – перевести ́ overbrengen; vertalen 

Маш́а перешла ́че́рез у́лицу. Masja stak de straat over. 
На́ша а́рмия перешла ́грани́цу. Ons leger is de grens overgestoken. 
Кто перевёл э́ту статью?́ Wie heeft dit artikel vertaald? 

§ под-   nadering 
подходи́ть – подойти ́ naderen, op (iets/iemand) toelopen 
подъезжат́ь – подъех́ать naderen, komen aanrijden 

Макси́м встал с посте́ли и подошёл к окну́. Maksim stond op van zijn bed en liep naar het 
raam. 

Неме́цкая а́рмия подошла ́к столи́це. Het Duitse leger was de hoofdstad genaderd. 

§ от-    verwijdering; bij overgankelijke werkwoorden ook: terug- 
отходит́ь – отойти ́ zich verwijderen; 
 vertrekken (van bus, trein) 
относи́ть – отнести ́ wegbrengen; terugbrengen 

По́езд в Санкт-Петербу́рг отход́ит в час. De trein naar Sint-Petersburg vertrekt om één uur. 
За́втра Ма́ша отнесёт кни́гу в библиоте́ку. Morgen brengt Masja het boek terug naar de biblio-

theek. 

§ за-    beweging ‘en passant’; achter 
заходит́ь – зайти ́ aanlopen bij; verdwijnen achter 
заноси́ть – занести́  langsbrengen, afgeven 

Серёжа ча́сто заход́ит к нам по пути́ домо́й. Sergej komt op weg naar huis vaak bij ons langs. 
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Я вам занесу ́письмо́. Ik geef de brief wel even bij u af. 
Он зашёл за у́гол. Hij verdween om de hoek. 

 

Afleidingen van идти ́
Samenstellingen van идти ́met een voorvoegsel hebben een afwijkende spelling.  

In de infinitief gaan deze afleidingen uit op -йти.́ Ook in de tegenwoordige tijd (of eigen-
lijk, omdat het over perfectieve werkwoorden gaat: perfectieve toekomende tijd) komt 
deze -й- terug.  

войти ́    войду́, войдёшь, войдёт … 
вы́йти    вы́йду, вы́йдешь, вы́йдет … 
сойти ́    сойду́, войдёшь, войдёт … 

Alleen bij прийти́ vervalt deze -й- in de tegenwoordige tijd: 

прийти ́   приду́, придёшь, придёт … 

9.5 Voorvoegsels bij ongerichte werkwoorden 

Net als gerichte werkwoorden worden ongerichte werkwoorden van beweging perfectief als ze 
worden gecombineerd met een voorvoegsel. Ze blijven daarbij ongericht: het gaat nog steeds 
om verplaatsingen die niet in één richting plaatsvinden. 
Het aantal voorvoegsels dat met ongerichte werkwoorden kan worden verbonden is niet zo 
groot. Ze voegen bovendien slechts relatief abstracte betekeniselementen toe. We beperken ons 
hier tot по-, за- en с-. 

§ по-  gedurende een (korte) tijd heen en weer/rond… 
Het voorvoegsel по- benadrukt de begrenzing van de handeling in de tijd. 

повози́ть even (heen en weer, rond)rijden (overgankelijk) 
поводи́ть even (heen en weer, rond)leiden 
походи́ть even (heen en weer, rond)lopen 
полета́ть even (heen en weer, rond)vliegen 
поноси́ть even (heen en weer, rond)dragen 
побе́гать even (heen en weer, rond)rennen 
пое́здить even (heen en weer, rond)rijden 
поплав́ать even (heen en weer, rond)zwemmen 

Он походил́ по ко́мнате и сел. Hij liep even door de kamer en ging zitten. 
Мам́а поносил́а ребёнка по 

ко́мнате и уложи́ла его́ в по-
сте́льку. 

Mama droeg het kind even door de kamer en 
stopte het in z’n bedje. 

Мы поез́дили по го́роду и пото́м 
пое́хали домо́й. 

We reden even door de stad en gingen toen naar 
huis. 

Дава́й поход́им по дере́вне. Laten we even door het dorp lopen. 
Пусть они́ побеѓают по са́ду. Laten ze maar even rondrennen door de tuin. 
Мне хо́чется поез́дить по Итал́ии. Ik wil graag een tijdje rondreizen door Italië. 

§ за-  beginnen heen en weer/rond te … 
Met het voorvoegsel за- wordt het begin van de handeling aangeduid. Het aantal werk-
woorden dat met за- kan worden gecombineerd is kleiner dan met по-. De meeste com-
binaties behoren bovendien stilistisch tot de spreektaal. 
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заходит́ь beginnen (heen en weer/rond) te lopen 
забе́гать beginnen (heen en weer/rond) te rennen 

Он встал и бы́стро заходил́ по ко́мнате. Hij stond op en begon snel door de kamer rond te 
lopen. 

Когда́ услы́шали шум, все вста́ли и 
забеѓали. 

Toen ze het lawaai hoorden, stonden ze allemaal 
op en begonnen heen en weer te rennen. 

§ с-  één enkele beweging heen en terug 
Verbindingen van c- met ongerichte werkwoorden van beweging hebben de betekenis 
iets bezoeken, één keer ergens heen gaan en na gedane zaken terugkomen.  

своди́ть    (even heen en terug) brengen 
сходи́ть  (even heen en terug) lopen 
слетат́ь    (even heen en terug) vliegen 
сбе́гать (even heen en terug) rennen 
съе́здить   (even heen en terug) rijden 

Слу́шай, сходи-́ка ты к Анне и посмотри́, 
что там у неё де́лается. 

Luister, ga eens even bij Anna kijken wat er daar 
(bij haar) aan de hand is. 

Ле́на сбеѓала на ры́нок и купи́ла ведро́ 
мали́ны. 

Lena rende even vlug heen en weer naar de markt 
en kocht een emmer frambozen. 

Я давно́ знаю́ ваш́е мне́ние и мог бы 
купи́ть э́тот дом за глаза́; но я всё-таки 
съез́дил его́ посмотрет́ь. 

Ik weet al lang hoe u er over denkt en had het huis 
ongezien kunnen kopen; maar toch ben ik het 
even wezen bekijken. 

Де́ти уже́ до́ма? Как вы бы́стро съез́дили 
за ни́ми! 

Zijn de kinderen al thuis? Wat heeft u die snel ge-
haald! 

Вы должны́ сводит́ь жену́ на э́тот но́вый 
фильм. 

U moet uw vrouw meenemen naar die nieuwe film. 

 

Werkwoorden van beweging: dubbelvormen  
Bij samengestelde werkwoorden van beweging kan sprake zijn van dubbelvormen: één 
werkwoord met twee verschillende betekenissen. 

Bij het perfectieve werkwoord сойти́ hoort het secundaire imperfectief сходит́ь. De 
werkwoorden van dit aspectpaar zijn allebei gericht, met als betekenis ergens vanaf ko-
men. Daarnaast bestaat een perfectief werkwoord сходит́ь, afgeleid van het ongerichte 
werkwoord van beweging ходи́ть. Het betekent even heen en terug lopen. 

сходит́ь (perfectief) 
Снача́ла он сходил́ в теа́тр за билет́ами, а пото́м он пошёл в магази́н. 
Eerst was hij naar het theater geweest voor kaartjes, en daarna ging hij naar de 
winkel.  

сходит́ь (imperfectief)  
Больно́й стари́к не сходи́л с посте́ли. 
De zieke oude man kwam het bed niet uit. 

Hetzelfde verschijnsel treedt op bij заходит́ь: het kan het secundaire imperfectief zijn 
bij зайти́ aanlopen bij, bij iemand langsgaan en een perfectief werkwoord met de beteke-
nis beginnen rond te lopen. 

Bij samenstellingen met -бегать treedt een accentverschil op: bij забежат́ь hoort het se-
cundaire imperfectief забегат́ь langsgaan bij. Van het ongerichte беѓать wordt het per-
fectieve забеѓать beginnen rond te rennen afgeleid. Gesproken zijn deze vormen te on-
derscheiden aan hun klemtoon, in geschreven vorm valt het onderscheid weg. 



 

219 
 

забеѓать (perfectief) 
Соба́ка забе́гала по двору́. 
De hond begon over de binnenplaats rond te rennen.  

забегат́ь (imperfectief)  
Соба́ка забега́ла в ка́ждый двор. 
De hond rende elke binnenplaats op. 

9.6 Overzicht van afleidingen 

De in de vorige paragrafen behandelde afleidingen van werkwoorden van beweging worden 
samengevat in onderstaande tabel. Dit wordt gedaan aan de hand van de afleiding met het voor-
voegsel с-, omdat dit zowel bij gerichte als bij ongerichte werkwoorden voorkomt. Dubbelvor-
men en bijna-dubbelvormen (zie het kader ‘Werkwoorden van beweging: dubbelvormen’, §9.5) 
worden aangegeven met een grijze achtergrond. 

gericht    ongericht 
 perfectief  sec. imperfectief perfectief     
идти ́    ¾® сойти ́  ¾®  сходи́ть сходи́ть    ¬¾ ходи́ть  
е́хать    ¾® съе́хать ¾®  съезжат́ь съе́здить   ¬¾ е́здить  

нести ́  ¾® снести́  ¾® сноси́ть  сноси́ть    ¬¾ носи́ть  
вести ́  ¾® свести ́  ¾®  своди́ть  своди́ть     ¬¾ води́ть  
везти ́  ¾® свезти ́  ¾® свози́ть  свози́ть     ¬¾ вози́ть  

бежат́ь  ¾® сбежа́ть ¾® сбегат́ь  сбеѓать    ¬¾ бе́гать  
летет́ь  ¾® слетет́ь ¾® слетат́ь слетат́ь    ¬¾ лета́ть  
плыть  ¾® сплыть  ¾®  сплыват́ь спла́вать    ¬¾ плав́ать  
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10. DEELWOORDEN EN GERUNDIA 

10.1 Inleiding 

10.1.1 Deelwoorden 

Deelwoorden (ook: participia) zijn een belangrijk onderdeel van het Russisch. Een bladzijde 
normaal geschreven Russisch is vaak totaal onbegrijpelijk voor iemand die deelwoorden niet 
kan thuisbrengen. Ook zijn deelwoorden gebruikelijke in de formele gesproken taal, bijvoor-
beeld in toespraken, lezingen, vergaderingen en nieuwsberichten. In normale gesproken taal 
(‘ongedwongen taalgebruik’) zijn deelwoorden juist zeldzaam, op vaste wendingen na. 

 

Vanwege het beperkt aantal situaties waarin je als spreker zelf deelwoorden 
moet vormen, is het vooral belangrijk om deelwoorden te kunnen herkennen en 
op de hoogte te zijn van hun betekenis. 

Dat herkennen is niet erg moeilijk: elk deelwoord heeft een duidelijk eigen 
vormkenmerk (zie §10.2).  

Daarnaast is het van belang op te letten op de accentuatie van deelwoorden. Je 
zult namelijk geregeld in de omstandigheid belanden dat je een deelwoord in een 
geschreven tekst zult moeten oplezen. 

De belangrijkste vorm die je zelf gemakkelijk moet kunnen maken is de korte 
vorm van het voltooid passief deelwoord (zie §10.6.2). Deze vorm wordt ge-
bruikt in veelvoorkomende passieve zinnen van het type De winkel werd geopend 
en Het werk is gedaan. 

Een deelwoord is een werkwoordsvorm die tegelijkertijd een soort adjectief is. Er is dus geen 
principieel verschil tussen de volgende twee zinnen:  

у́мный студе́нт       de slimme student 
читаю́щий студе́нт    de lezende student 

Net als een bijvoeglijk naamwoord heeft de werkwoordsvorm чита́ющий een getal, geslacht en 
naamval. Hij congrueert met студе́нт: het is een nominatief enkelvoud mannelijk, zoals de uit-
gang -ий ook laat zien.  

Ook het Nederlands kent deelwoorden. Maar waar een Nederlands werkwoord er maar één 
heeft (bijvoorbeeld lezende, van lezen), beschikt het Russisch over vier deelwoorden.  

In de verbinding чита́ющий студе́нт hebben we te maken met een tegenwoordig actief deel-
woord. Daarnaast kan van чита́ть ook een tegenwoordig passief deelwoord worden gevormd: 
чита́емый. Dat betekent dus niet ‘lezende’ (actief), maar ‘gelezen wordende’ (passief):  

читае́мая кни́га        het gelezen wordende boek; het boek dat gelezen wordt 

Naast twee tegenwoordige deelwoorden kent het Russisch ook twee verleden deelwoorden. Zo 
luidt van чита́ть het verleden actief deelwoord чита́вший: 

читав́шиe студе́нты     de gelezen hebbende studenten; de studenten die lazen 
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Het verleden passief deelwoord, ten slotte, wordt alleen gevormd van perfectieve, overganke-
lijke werkwoorden. In dit geval dus niet van het imperfectieve чита́ть, maar van het perfectieve 
прочита́ть: прочи́танный. 

прочит́анная кни́га    het gelezen zijnde boek; het gelezen boek 
 

 

Behalve direct vóór het woord waar het bij hoort, kan een deelwoord ook aan het 
begin van een betrekkelijke bijzin staan:  

Студе́нт, читаю́щий кни́гу, сиди́т за столо́м. 
De student die een boek leest, zit aan tafel. 

Я вижу студе́нта, читаю́щего кни́гу. 
Ik zie de student die een boek leest. 

Net als in чита́ющий студе́нт komt het deelwoord читаю́щий in de eerste zin 
hierboven in naamval (nominatief), getal (enkelvoud) en geslacht (mannelijk) 
overeen met студе́нт, het woord waar het bij hoort. Dit geldt ook voor 
читаю́щего, dat net als студе́нта een accusatief enkelvoud mannelijk is. 

Maar de deelwoorden читаю́щий en читаю́щего maken tegelijkertijd óók deel 
uit van het gezegde van de bijzin (читаю́щий/чита́ющего кни́гу). Van dit werk-
woordelijk gezegde hangt het lijdend voorwerp кни́гу af.  

Zie verder §10.7 voor meer informatie over het gebruik van de deelwoorden. 

10.1.2 Gerundia 

Een gerundium is een werkwoordsvorm die in een zin fungeert als bijwoord of als gezegde in 
een bijwoordelijke bijzin. Het gerundium drukt daarbij een nevenhandeling uit, waar het 
hoofdwerkwoord van de gehele zin de hoofdhandeling uitdrukt. 
Het Russisch kent twee gerundia:  

§ imperfectief gerundium 
Читая́ кни́гу, студе́нт вошёл в ко́мнату. 
Lezende een boek kwam de student de kamer binnen.     (letterlijk) 
De student kwam al lezend de kamer binnen.           (vrij) 

§ perfectief gerundium 
Прочитав́ кни́гу, студе́нт пошёл домо́й. 
Gelezen hebbende het boek, ging de student naar huis.     (letterlijk) 
Toen hij het boek uit had, ging de student naar huis.      (vrij) 

Het imperfectief gerundium drukt uit dat de nevenhandeling gelijktijdig plaatsvindt met de 
hoofdhandeling van de zin. Het perfectief gerundium geeft aan dat de nevenhandeling aan de 
hoofdhandeling voorafgaat. 
In de bovenstaande zinnen geven de bijwoordelijke bijzinnen чита́я кни́гу en прочита́в кни́гу 
antwoord op respectievelijk de vraag ‘Hoe kwam de student de kamer binnen?’ en ‘Wanneer 
ging de student naar huis?’  

Het onderwerp van een gerundium is altijd hetzelfde als het onderwerp van de hoofdzin. 
Я ви́жу тебя́, читая́ газе́ту. 
Ik zie jou, terwijl ik de krant lees. 
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De enige die in deze zin de krant kan lezen is de ik uit het onderwerp van de hoofdzin. De 
interpretatie waarin het de jij-persoon uit het lijdend voorwerp van de hoofdzin kan zijn, is 
onmogelijk. 

 

Het grote verschil met een deelwoord is dat een gerundium onveranderlijk is. 
Het komt dus niet overeen in getal, geslacht of naamval met een ander woord.  

Dit is hetzelfde verschil als tussen bijvoeglijke naamwoorden (veel vormen) en 
daarvan afgeleide bijwoorden (één vorm). Zo verandert het bijwoord гро́мко luid 
in onderstaande zin niet als het onderwerp van geslacht verandert: 

Студе́нт гром́ко вошёл в ко́мнату. 
De student kwam luid de kamer binnen. 

Студе́нтка гром́ко вошла́ в ко́мнату. 
De studente kwam luid de kamer binnen. 

10.2 Overzicht van de deelwoorden en gerundia 

De vier deelwoorden van het Russisch (zie §10.1) hebben elk twee kenmerken: ze zijn actief of 
passief, en behoren tot de tegenwoordige of tot de verleden tijd. De indeling volgens deze ken-
merken leidt tot de tabel hieronder, waarin ook het belangrijkste vormkenmerk is weergegeven.  
 

 actief passief 
tegenwoordig TAD – §10.3 

-щ- 
§ imperfectief 
§ читаю́щий студе́нт 
§ ‘студе́нт, кото́рый читае́т’ 
§ ‘de lezende student’ 

TPD – §10.5 
-м- 

§ imperfectief + overgankelijk 
§ читае́мая книѓа 
§ ‘кни́га, кото́рую читаю́т’ 
§ ‘het gelezen wordende boek’ 

verleden VAD – §10.4 
-(в)ш- 

§ perfectief, imperfectief 
§ чита́вший студе́нт 
§ ‘студе́нт, кото́рый читал́’ 
§ ‘de student die aan het lezen was’ 

VPD – §10.6 
-нн-/-т- 

§ perfectief + overgankelijk 
§ прочи́танная кни́га 
§ ‘кни́га, кото́рую прочита́ли’ 
§ ‘het gelezen zijnde boek’ 

 

 

De belangrijkste deelwoorden in de praktijk zijn de deelwoorden linksboven en 
rechtsonder in het schema: het tegenwoordig actief deelwoord (TAD) en het ver-
leden passief deelwoord (VPD). 

 

 

Het wederkerende achtervoegsel -ся (zie §7.2) wordt bij de deelwoorden nooit 
verkort: het luidt altijd -ся, ook na klinkers: 

находя́щийся 
 находя́щегося     (dus niet: находя́щегось) 
 находя́щемуся     (dus niet: находя́щемусь) 

находи́вшаяся      (dus niet: находив́шаясь) 
 находи́вшимися    (dus niet: находив́шимись) 
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Het Russisch kent twee gerundia: het imperfectief gerundium en het perfectief gerundium. Elk 
zijn ze goed herkenbaar aan een duidelijk vormkenmerk:  

imperfectief 
 – §10.8 

-я (-ясь) 
§ imperfectief 
§ читая́ 
§ ‘al lezend’ 

perfectief 
 – §10.9 

-в (-вшись) 
§ perfectief 
§ прочита́в 
§ ‘gelezen hebbend; toen het uit was’ 

 

 

Het wederkerende achtervoegsel (zie §7.2) wordt bij de gerundia altijd verkort 
tot -сь: 

находяс́ь 
находи́вшись      (niet: находив́ся) 

10.3 Tegenwoordig actief deelwoord (TAD) 

Het tegenwoordig actief deelwoord (TAD) kan uitsluitend worden gevormd van imperfectieve 
werkwoorden. 

§ Basis:    3e persoon meervoud van de tegenwoordige tijd minus -т 
§ Uitgang:  -щий 
§ Accent:  

§ e-vervoeging: zoals in de 3e persoon meervoud  
§ i-vervoeging: zoals in de infinitief 

 infinitief 3e persoon mv. TAD 
e-vervoeging бе́гать rennen бе́гаю-т [vorm + accent] бе́гающий 
 дава́ть geven даю-́т [vorm + accent] дающ́ий 
 нести́ dragen несу́-т [vorm + accent] несу́щий 
 писа́ть schrijven пи́шу-т [vorm + accent] пи́шущий 
 интересова́ться  

  zich interesseren voor  
интересу́ю-т-ся [vorm + accent] интересу́ющийся 

i-vervoeging вер́ить geloven ве́ря-т [vorm] веря-щий 
[accent] ве́рящий 

 говорит́ь praten говоря́-т [vorm] говоря-щий 
[accent] говоря́щий 

 находит́ься  
  zich bevinden 

нахо́дя-т-ся [vorm] находя-щийся 
[accent] находя́щийся 

Uitzonderingen met betrekking tot het accent treffen we aan bij enkele werkwoorden van de i-
vervoeging, zoals: 

любит́ь houden van   люб́я-т         люб́ящий    (niet: любя́щий) 
терпет́ь dulden      те́рпя-т         те́рпящий   (niet: терпя́щий) 

Voorbeelden van zinnen met het tegenwoordig actief deelwoord: 
Вот студе́нты, изучаю́щие ру́сский язы́к. Hier zijn de studenten die Russisch studeren. 
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Я ви́жу студе́нтов, изучаю́щих ру́сский язы́к. Ik zie de studenten die Russisch studeren. 

Мы говори́м с профе́ссором, читаю́щим у нас 
курс вы́сшей математ́ики. 

We praten met de professor die bij ons het col-
lege hogere wiskunde geeft. 

10.4 Verleden actief deelwoord (VAD) 

Het verleden actief deelwoord kan worden gevormd van imperfectieve én perfectieve werk-
woorden. 

§ Basis:    verleden tijd mannelijk minus -л 
§ Uitgang:  -вший 
§ Accent:   zoals in de verleden tijd mannelijk 

infinitief            verleden tijd     VAD 
откры́ть openen        откры́-л         откры́вший 
поверну́ть (om)draaien   поверну́-л       поверну́вший 
читат́ь lezen          чита́-л          читав́ший 
смея́ться lachen        смея́-л-ся        смея́вшийся 
класть (neer)leggen     кла-л          кла́вший 
красть stelen         кра-л          кра́вший 
съесть eten          съе-л          съе́вший 

Er zijn twee onregelmatige situaties bij de vorming van het VAD:  
§ Bij werkwoorden waarvan de verleden tijd mannelijk niet op -л uitgaat – denk bijvoor-

beeld aan привы́к (van привы́кнуть wennen), у́мер (van умере́ть sterven) en нёс (van 
нести́ dragen) – is de uitgang niet -вший, maar -ший.  

infinitief          verleden tijd     VAD 
умерет́ь sterven     у́мер          уме́рший 
привы́кнуть wennen  привы́к         привы́кший 
поги́бнуть omkomen  поги́б          поги́бший 
помо́чь helpen      помо́г         помо́гший 
нести́ dragen       нёс           нёсший 
вы́расти opgroeien    вы́рос         вы́росший 

Sommige werkwoorden op -нуть behouden in het VAD het achtervoegsel -ну-, vaak fa-
cultatief. Het – goed herkenbare – VAD wordt dan geheel regelmatig gevormd 
met -вший:  

infinitief          verleden tijd     VAD 
исче́знуть verdwijnen  исче́з          исче́знувший 
дости́гнуть bereiken  дости́г         дости́гший/дости́гнувший 

§ Bij werkwoorden van het type нести́ dragen waarvan de verleden tijd uitgaat op -л, 
wordt het VAD gevormd van de tegenwoordigetijdsstam. De laatste medeklinker daar-
van blijft behouden. De uitgang luidt -ший, en de klemtoon ligt op de stam.  

infinitief tegenwoordigetijdsstam VAD 
вести́ leiden, voeren вед-  ве́дший 
перевести́ overbrengen  переве́д-  переве́дший 
цвести́ bloeien цвет́-  цвет́ший 
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Deze wijze van vorming geldt ook voor het onregelmatige werkwoord идти́ gaan (en 
samenstellingen, zoals прийти́ arriveren): 

идти́ gaan  шед-  ше́дший 
прийти́ arriveren  пришед-  прише́дший 

§ De belangrijkste uitzondering met betrekking tot het accent is bij het werkwoord 
умере́ть sterven: 

infinitief            verleden tijd          VAD 
умерет́ь sterven       у́мер-                уме́рший     (niet: у́мерший) 

Voorbeelden van zinnen met het verleden actief deelwoord: 
Де́вушка, ме́дленно шед́шая по у́лице, вдруг 
останови́лась. 

Het meisje, dat langzaam over straat liep, bleef 
plotseling staan. 

Дире́ктор обрати́лся к собрав́шимся. De directeur wendde zich tot de aanwezigen. 

Я купи́л себе́ ру́чку, так понрав́ившуюся мне. Ik heb de pen gekocht die ik zo mooi vond. 

10.5 Tegenwoordig passief deelwoord (TPD) 

Het tegenwoordig passief deelwoord kan alleen gevormd worden van imperfectieve, overgan-
kelijke werkwoorden. Het wordt bijna uitsluitend gebruikt in schrijftaal. 

§ Basis:    1e persoon meervoud van de tegenwoordige tijd minus -м 
§ Uitgang:  -мый 
§ Accent:   zoals in de 1e persoon enkelvoud 

infinitief             1e persoon mv.   TPD 
броса́ть gooien         броса́ем         броса́емый 
читат́ь lezen           чита́ем         чита́емый 
критиковат́ь bekritiseren   критику́ем       критику́емый 
любит́ь houden van      люб́им          любим́ый 

De belangrijkste uitzondering in de vorming betreft werkwoorden van het type дава́ть geven. 
In de praktijk gaat het om дава́ть en samenstellingen met -знава́ть. Bij deze werkwoorden 
wordt het tegenwoordig passief deelwoord afgeleid van de infinitiefstam: 

infinitief          infinitiefstam     1e persoon mv. TPD 
дава́ть geven       дава-           даём         дава́емый      (niet: даёмый) 
продават́ь verkopen   продава-        продаём      продавае́мый   (niet: продаёмый) 
узнава́ть herkennen   узнава-         узнаём       узнава́емый    (niet: узнаёмый) 

 

Het TPD kan van relatief weinig werkwoorden worden gevormd. Dat gaat verder 
dan de hierboven genoemde beperking dat het moet gaan om een imperfectief, 
overgankelijk werkwoord. Het is niet precies aan te geven welke typen werk-
woorden de vorming van een TPD toelaten. 

Min of meer normaal is de vorming van het tegenwoordig passief deelwoord bij 
de volgende groepen werkwoorden van de e-vervoeging: 

§ geprefigeerde secundaire imperfectieve werkwoorden 
вызыва́ть oproepen       вызыва́емый 
укла́дывать neerleggen     укла́дываемый 
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§ ongeprefigeerde imperfectieve werkwoorden op -овать 
рисова́ть tekenen        рису́емый 
организоват́ь organiseren   организу́емый 
критиковат́ь bekritiseren    критику́емый 

§ werkwoorden op -ават́ь (дават́ь, узнават́ь) 
продават́ь verkopen       продавае́мый  
узнава́ть herkennen       узнава́емый 

Bij de werkwoorden van de i-vervoeging is de vorming van een TPD slechts zeer 
beperkt mogelijk. Het kan onder meer gevormd worden van de volgende werk-
woorden: 

води́ть leiden, voeren        води́мый 
вози́ть vervoeren, brengen     вози́мый 
любит́ь houden van         любим́ый 
носи́ть dragen            носи́мый 
стро́ить bouwen           стро́имый 

Voorbeelden van zinnen met het tegenwoordig passief deelwoord: 
Изучае́мый нам́и язы́к о́чень тру́дный. De taal die wij studeren is erg moeilijk. 

Дождь и снег – явле́ния приро́ды, вы-
зывае́мые ре́зким пониже́нием температу́ры 
во́здуха. 

Regen en sneeuw zijn natuurverschijnselen die 
worden veroorzaakt door een abrupte daling van 
de temperatuur van de lucht. 

10.6 Verleden passief deelwoord (VPD) 

Het verleden passief deelwoord (VPD) kan alleen worden gevormd van perfectieve, overganke-
lijke werkwoorden. Het is het enige deelwoord dat op twee verschillende manieren gevormd 
wordt: de meeste werkwoorden vormen het VPD met het vormkenmerk -нн-, een kleiner deel 
met het vormkenmerk -т-.  
Bovendien is het VPD het enige deelwoord waarvan niet alleen de lange vorm maar ook de korte 
vorm frequent voorkomt.  
De lange vorm van het VPD wordt – net als bij bijvoeglijke naamwoorden (zie §3.7) – gebruikt 
als bijvoeglijke bepaling, zoals in de volgende context: 

De gelezen kranten werden meegegeven met het oud papier. 

De verloren wedstrijd was een grote teleurstelling voor de supporters. 

De korte vorm van het VPD wordt alleen gebruikt om het gezegde te vormen in passieve zinnen 
(zie §13.6.1): 

De kranten zijn gelezen.  

De wedstrijd werd verloren.  

De brief zal worden geschreven door Piet. 
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10.6.1 De lange vorm van het VPD 

Het VPD met het vormkenmerk -нн- wordt gevormd van drie specifieke werkwoordsgroepen: 
§ Werkwoorden op -ать/-ять  

§ Basis:     infinitief minus -ать/-ять 
§ Uitgang:  -анный/-янный 
§ Accent:   één lettergreep eerder dan in de infinitief 

 
infinitief infinitiefstam VPD 
написат́ь schrijven написа́-  напи́санный 
назва́ть noemen назва́-  на́званный 
потерят́ь verliezen потеря́-  поте́рянный 
прочитат́ь lezen прочита́- прочи́танный 
посла́ть sturen посла́- по́сланный 

дать geven да- да́нный 

§ Werkwoorden op -ить of –еть (met i-vervoeging)  
§ Basis:     1e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd minus -у/-ю 

(inclusief eventuele medeklinkerwisseling) 
§ Uitgang:  -ённый/-енный 
§ Accent:   volgt een eventuele accentterugtrekking in de tegenwoordige tijd 

infinitief  tegenwoordige tijd  VPD 
бро́сить gooien  брош́-у 

брос́ишь 
[vorm] брош-енный 
[accent] бро́шенный 

постав́ить zetten  постав́л-ю 
постав́ишь 

[vorm] поставл-енный 
[accent] поста́вленный 

объясни́ть uitleggen объясн-ю ́
объясниш́ь 

[vorm] объясн-енный 
[accent] объяснённый 

пригласи́ть uitnodigen  приглаш-у́ 
пригласиш́ь 

[vorm] приглаш-енный 
[accent] приглашённый 

купи́ть kopen купл-ю ́
куп́ишь 

[vorm] купл-енный 
[accent] ку́пленный 

осмотре́ть  
  inspecteren 

осмотр-ю ́
осмот́ришь 

[vorm] осмотр-енный 
[accent] осмо́тренный 

возвратит́ь  
  teruggeven 

возвращ-у́  
возвратиш́ь 

[vorm] возвращ-енный 
[accent] возвращённый 

De Kerkslavische medeklinkerwisseling д ® жд komt in de vervoeging van de tegenwoor-
dige tijd niet voor, maar duikt wel op bij het VPD (zie §7.5.3). Bij de betrokken werkwoorden 
wordt het accent in het VPD niet teruggetrokken. 

infinitief  tegenwoordige tijd  VPD 
осуди́ть afkeuren  осуж-у́ 

осу́дишь 
осуждённый (niet: осу́женный) 
 

освободи́ть bevrijden освобож-у́ 
освободи́шь 

освобождённый  
(niet: освобожённый) 
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§ Werkwoorden met een onregelmatige infinitief (types нести́ dragen, печь bakken, класть 
(neer)leggen)  

§ Basis:     3e persoon enkelvoud tegenwoordige tijd minus -eт/-ёт 
§ Uitgang:  -ённый/-енный 
§ Accent:   als in de verleden tijd vrouwelijk 

укра́сть stelen украд-ёт 
украл́а 

[vorm] украд-енный 
[accent] укра́денный 

провести́ doorvoeren провед-ёт 
провела ́

[vorm] провед-енный 
[accent] проведённый 

принести́ brengen принес-ёт  
принесла ́

[vorm] принес-енный 
[accent] принесённый 

сбере́чь bewaren сбереж-ёт 
сберегла ́

[vorm] сбереж-енный 
[accent] сбережённый 

Het VPD van съесть wordt gevormd van de stam съед-, zoals in de derde persoon meer-
voud: 
съесть eten съед-ят́ 

съел́а 
[vorm] съед-енный 
[accent] съед́енный 

Het VPD van samenstellingen met идти́ – zoals пройти́ en найти́ – heeft een onregel-
matig accent: 
пройти́ voorbijlopen пройд-у́т 

прошла ́
[vorm] пройд-енный 
[accent] прой́денный (niet: пройдённый) 

найти́ vinden найд-у́т 
нашла ́

[vorm] найд-енный 
[accent] най́денный (niet: найдённый) 

Werkwoorden die niet in de hierboven gedefinieerde categorieën vallen, vormen het VPD met 
de uitgang -тый. Dit type VPD wordt als volgt gevormd: 

§ Basis:    verleden tijd mannelijk minus -л 
§ Uitgang:  -тый 
§ Accent:   als in de verleden tijd mannelijk 

infinitief  verleden tijd mannelijk  VPD 
взять nemen  взя-л  взят́ый 
вы́мыть wassen  вы́мы-л  вы́мытый 
вы́пить drinken  вы́пи-л  вы́питый 
дви́нуть bewegen дви́ну-л  дви́нутый 
забы́ть vergeten забы́-л  забы́тый 
откры́ть openen откры́-л  откры́тый 
приня́ть aannemen при́ня-л  при́нятый 
спеть zingen  спе-л  спе́тый 
сшить naaien сши-л  сши́тый 
нача́ть beginnen на́ча-л на́чатый 
заперет́ь af-, opsluiten за́пер за́пертый 

Een onregelmatig accent hebben werkwoorden op (beklemtoond) -ну́ть en -о́ть: bij deze werk-
woorden trekt het accent één lettergreep terug: 

infinitief  verleden tijd mannelijk  VPD 
поверну́ть omdraaien поверну́-л  повёрнутый (niet: поверну́тый) 
проколо́ть doorsteken проколо́-л прокол́отый (niet: проколо́тый) 
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Tot de werkwoorden die het VPD vormen met -тый behoren met name de vol-
gende werkwoordtypes (zie §7.5.5): 

§ type умерет́ь 
§ type верну́ть 
§ type коло́ть 
§ type -нять (waaronder взять) 
§ type мыть 
§ type пить 
§ нача́ть 

Voorbeelden van zinnen met het gebruik van de lange vorm van het VPD: 
Отнеси́ прочит́анные кни́ги в библиоте́ку. Breng de gelezen boeken terug naar de bibliotheek. 

В дикта́нте, напис́анном Ива́ном, бы́ло мно́го 
оши́бок. 

In het dictee dat door Ivan gemaakt was, zaten 
veel fouten. 

Вот паке́т, принесённый почтальо́ном. Hier is het pakje dat door de postbode is gebracht. 

10.6.2 De korte vorm van het VPD 

De korte vorm van het VPD wordt – net als bij bijvoeglijke naamwoorden – afgeleid van de lange 
vorm.  
Ten opzichte van de lange vorm van het VPD (met -нн-) verdwijnt er in de korte vorm één н: -н-. 
Het accent ligt op dezelfde lettergreep als in de lange vorm. Alleen als de lange vorm uitgaat 
op -ённый, dan heeft de korte vorm overal eindaccent. 

infinitief  lange vorm VPD  korte vorm VPD 
написат́ь schrijven напи́санный напи́сан, напи́сана, напи́сано, напи́саны 
назва́ть noemen на́званный на́зван, на́звана, на́звано, на́званы 
потерят́ь verliezen  поте́рянный поте́рян, поте́ряна, поте́ряно, поте́ряны 

постав́ить zetten постав́ленный постав́лен, поста́влена, поста́влено, постав́лены 
объясни́ть uitleggen объяснённый объяснён, объяснена́, объяснено́, объяснены́ 
освободи́ть bevrijden освобождённый освобождён, освобождена́, освобождено́, освобождены́ 

укра́сть stelen укра́денный укра́ден, укра́дена, укра́дено, укра́дены 
провести doorvoeren проведённый проведён, проведена́, проведено́, проведены́ 
сбере́чь bewaren сбережённый сбережён, сбережена́, сбережено́, сбережены́ 

De korte vorm van het VPD van дать geven en сдать afgeven hebben een afwijkend accent. Andere 
samenstellingen met -дать gaan wel regelmatig (al heeft de vrouwelijke vorm dan facultatief eindac-
cent): 

infinitief  lange vorm VPD  korte vorm VPD 
дать geven да́нный дан, дана́, дано́, даны ́
сдать afgeven  сда́нный сдан, сдана́, сдано́, сданы ́

продат́ь verkopen про́данный  про́дан, про́дана (продана́), про́дано, про́даны 
отдат́ь afgeven о́тданный о́тдан, о́тдана (отдана́), о́тдано, о́тданы 
прида́ть toevoegen при́данный при́дан, при́дана (придана́), при́дано, при́даны 
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Bij werkwoorden die het VPD vormen met -т- volgt het accent in de korte vorm het accentver-
loop in de verleden tijd:22  

infinitief  lange vorm VPD  korte vorm VPD 
(verleden tijd) 

взять nemen взят́ый взят, взята,́ взят́о, взят́ы 
  (взял, взяла,́ взя́ло, взя́ли) 

забы́ть vergeten забы́тый забы́т, забы́та, забы́то, забы́ты 
  (забы́л, забы́ла, забы́ло, забы́ли) 

приня́ть aannemen при́нятый при́нят, принята,́ при́нято, при́няты 
  (при́нял, приняла,́ при́няло, при́няли) 

спеть zingen  спе́тый спе́т, спет́а, спет́о, спе́ты 
  (спе́л, спе́ла, спе́ло, спе́ли) 

сшить naaien сши́тый сшит, сши́та, сшито, сшиты 
  (сшил, сши́ла, сшило, сшили) 

нача́ть beginnen на́чатый на́чат, начата,́ на́чато, на́чаты 
  (на́чал, начала,́ на́чало, на́чали) 

заперет́ь af-, opsluiten за́пертый за́перт, заперта,́ за́перто, зап́ерты 
  (за́пер, заперла,́ за́перло, за́перли) 

поверну́ть omdraaien повёрнутый повёрнут, повёрнута, повёрнуто, повёрнуты 
проколо́ть doorsteken прокол́отый прокол́от, прокол́ота, прокол́ото, прокол́оты 

10.7 Gebruik van de deelwoorden 

10.7.1 Attributief gebruik 

Alle vier de deelwoorden kunnen attributief worden gebruikt. Wanneer het deelwoord daarbij 
zelfstandig wordt gebruikt – dat wil zeggen: er staat geen nadere bepaling, lijdend voorwerp, 
voorzetselconstructie of iets dergelijks bij – staat het meestal vо́о́r het woord waar het bij hoort: 

Мам́а смо́трит на играю́щих детей́.  
Moeder kijkt naar de spelende kinderen. 

Везде́ сиде́ли смеющ́иеся люд́и.  
Overal zaten lachende mensen. 

Упав́шее дер́ево блоки́ровало движе́ние трамва́ев. 
De omgevallen boom blokkeerde het tramverkeer. 

На́до отнести́ прочит́анные книѓи в библиотеќу.  
We moeten de gelezen boeken terugbrengen naar de bibliotheek. 

Wanneer het deelwoord wе́l afhankelijke elementen bezit (bijvoorbeeld zoals hieronder: in de 
tuin, op de weg, om de grap, in Moskou), staat het gewoonlijk achter het woord waar het bij 
hoort, van de rest van de zin gescheiden met komma’s.  

Де́ти, играю́щие в саду,́ гро́мко кричат́.  
De kinderen, die in de tuin aan het spelen zijn, schreeuwen hard. 

Де́рево, упав́шее на дороѓу, блоки́ровало движе́ние трамвае́в.  
De boom, die op de weg was gevallen, blokkeerde het tramverkeer. 

Люд́и, смеющ́иеся над шут́кой, до́лго аплоди́руют.  
De mensen, die moeten lachen om de grap, applaudiseren lang. 

 
22 Uitzondering zijn de werkwoorden op beklemtoond -ну́ть en -от́ь, waarbij het accent zich ook in de lange vorm al één lettergreep terugtrekt  
(zie hierboven, §10.6.1): повёрнут omgedraaid, прокол́от doorgestoken. 
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Пришлит́е мне журнал́, издавае́мый в Москве.́  
Stuurt u mij het tijdschrift toe dat in Moskou uitgegeven wordt. 

 

In sommige schrijfstijlen (zoals journalistieke of wetenschappelijke teksten) kan 
deze bijzin ook vóór het woord staan waar hij bij hoort:  

Играю́щие в саду ́дет́и гро́мко крича́т.  
(lett.) De in de tuin spelende kinderen schreeuwen hard. 

Смеющ́иеся над шут́кой люд́и до́лго аплоди́руют.  
(lett.) De om de grap lachende mensen applaudiseren lang. 

Упав́шее на дороѓу дер́ево блоки́ровало движе́ние трамва́ев.  
(lett.) De op de weg gevallen boom blokkeerde het tramverkeer. 

Пришлит́е мне издавае́мый в Москве ́журнал́.  
(lett.) Stuurt u mij het in Moskou uitgegeven wordende tijdschrift toe. 

In het Nederlands wordt dit gebruik vaak vertaald met een bijzin die wordt ingeleid met het 
betrekkelijk voornaamwoord die of dat. Ook in het Russisch kan een betrekkelijke bijzin wor-
den gebruikt, ingeleid met een vorm van кото́рый.  

Де́ти, играю́щие в саду,́ гро́мко кричат́.  
= Де́ти, котор́ые играю́т в саду,́ гро́мко кричат́.  
De kinderen, die in de tuin aan het spelen zijn, schreeuwen hard. 

Люд́и, смеющ́иеся над шут́кой, до́лго аплоди́руют.  
= Люд́и, котор́ые смеят́ся над шут́кой, долго аплоди́руют. 
De mensen, die moeten lachen om de grap, applaudiseren lang. 

Де́рево, упав́шее на дороѓу, блоки́ровало движе́ние трамвае́в. 
= Де́рево, котор́ое упал́о на дороѓу, блоки́ровало движе́ние трамва́ев.  
De boom, die op de weg was gevallen, blokkeerde het tramverkeer. 

Ook als geen actief deelwoord wordt gebruikt – zoals in bovenstaande zinnen – maar een passief 
deelwoord, is een omschrijving met кото́рый mogelijk. Als de handelende persoon bekend is, 
kan de passieve zin verder worden ‘doorvertaald’ naar een actieve zin. 

Врач, выз́ванный нам́и, прие́хал че́рез 15 мину́т. 
(lett.) De dokter, door ons gebeld zijnde, kwam na 15 minuten. 

= Врач, котор́ый был выз́ван нам́и, приех́ал че́рез 15 мину́т. 
De dokter die door ons was gebeld, kwam na 15 minuten. 

= Врач, котор́ого мы выз́вали, прие́хал че́рез 15 мину́т. 
De dokter die we belden, kwam na 15 minuten. 

Als de handelende persoon niet bekend is – wat goed mogelijk is in passieve zinnen – moet de 
constructie passief blijven:  

Оле́г отнёс прочит́анные книѓи в библиоте́ку. 
= Оле́г отнёс кни́ги, котор́ые был́и прочит́аны, в библиоте́ку. 
Oleg heeft de boeken die zijn gelezen, teruggebracht naar de bibliotheek. 



 

233 
 

10.7.2 Predicatief gebruik 

Als naamwoordelijk deel van het gezegde – dat wil zeggen: predicatief gebruikt – komt alleen 
het VPD frequent voor. Dit wordt dan gebruikt in de korte vorm, eventueel in combinatie met 
het hulpwerkwoord быть. Voorbeelden van dit gebruik: 

Моско́вский университет́ был открыт́ в 
1755-ом году́. 

De universiteit van Moskou werd in 1755 geopend. 

Стари́к был увер́ен в том, что Че́хов у́мер в 
1907 г. 

De oude man was ervan overtuigd dat Tsjechov 
was gestorven in 1907. 

Кни́ги прочит́аны, на́до их отнести́ в биб-
лиоте́ку. 

De boeken zijn gelezen, we moeten ze terugbren-
gen naar de bibliotheek. 

Ве́щи уже́ был́и улож́ены. De spullen waren al ingepakt. 

Этот магази́н буд́ет открыт́ в ноябре́. Die winkel zal in november worden geopend. 

Вино́ буд́ет куп́лено Серге́ем. De wijn zal worden gekocht door Sergej. 

10.7.3 Deelwoorden en ‘tijd’ 

10.7.3.1 Tegenwoordige deelwoorden (TAD en TPD)  

De tegenwoordige deelwoorden, TAD en TPD, drukken gelijktijdigheid met de hoofdhandeling 
uit: de handeling die het deelwoord uitdrukt, vindt plaats op hetzelfde moment als de hoofd-
handeling.  

Я слежу ́за играю́щими детьми́.        Ik houd de [nu] spelende kinderen in de gaten. 
Я следил́ за играю́щими детьми́.        Ik hield de [toen] spelende kinderen in de gaten. 
Я буд́у следит́ь за играю́щими детьми́.   Ik zal de [dan] spelende kinderen in de gaten houden. 

Я пишу ́письмо́ подру́ге, живущ́ей в Петербу́рге. 
Ik schrijf een brief aan mijn vriendin, die in Sint-Petersburg woont.  

Я слуш́аю уро́ки ру́сского языка́, передавае́мые по телеви́зору. 
Ik volg de Russische lessen die op de televisie worden uitgezonden. 

 

Ondanks de naam hoeft een tegenwoordig deelwoord dus niet per se op de te-
genwoordige tijd (‘het nu’) te slaan!  

Een tegenwoordig deelwoord kan ook betrekking hebben op iets wat in het ver-
leden plaatsvond of juist nog moet plaatsvinden. We weten alleen dat het plaats-
vond, plaatsvindt of nog zal plaatsvinden op hetzelfde moment als de hoofdhan-
deling. 

In de zin Я следил́ за играю́щими детьми́ weten we alleen dat het spelen tege-
lijkertijd plaatsvond met het in de gaten houden. We weten heel nadrukkelijk niet 
of de kinderen op het spreekmoment (‘in het nu’) nog steeds spelen. 

10.7.3.2 Verleden deelwoorden (VAD en VPD) 

De verleden deelwoorden, VAD en VPD, drukken vо́о́rtijdigheid uit. Ze moeten dus worden 
gebruikt als je wilt aangeven dat de handeling van het deelwoord voorafgaat aan de hoofdhan-
deling: 

Вчера́ я встрет́ил Татья́ну, ра́ньше работ́авшую в на́шей библиоте́ке.  
Gisteren ben ik Tatjana tegengekomen, die vroeger in onze bibliotheek werkte. 
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Молодо́му солда́ту, ещё не привыќшему к сиби́рской зиме́, был́о хо́лодно.  
De jonge soldaat, die nog niet gewend was aan de Siberische winter, had het koud. 

Op deze regel van voortijdigheid is één uitzondering, en wel bij het VAD van imperfectieve 
werkwoorden. Als het werkwoord in de zin in de verleden tijd staat, kán het VAD ook betrekking 
hebben op het spreekmoment – in plaats van op een moment daarvóór, een interpretatie die 
ook steeds mogelijk blijft. 
Wie bij een imperfectief werkwoord in de verleden tijd een deelwoord wil gebruiken om de 
gelijktijdigheid van een handeling aan te geven kan dus kiezen tussen een VAD en een TAD.  

Я следи́л за играю́щими детьми́. 
= Я следи́л за играв́шими детьми́. 
Ik hield de spelende kinderen in de gaten. 

В аудито́рию вошёл профе́ссор, читаю́щий нам леќции по исто́рии. 
= В аудито́рию вошёл профе́ссор, читав́ший нам ле́кции по исто́рии. 
De professor die ons geschiedeniscolleges gaf, kwam de zaal binnen. 

10.8 Het imperfectief gerundium 

Het imperfectief gerundium wordt gevormd in twee stappen: eerst wordt de vorm bepaald, 
daarna het accent. 

§ Vorm:   uitgang 3e persoon enkelvoud (-ет/-ёт/-ит) ® -я (door spellingregels ook: -а) 
§ Accent:  zoals in de 1e persoon enkelvoud 

 

Het wederkerende achtervoegsel luidt bij gerundia altijd -сь (nooit -ся). 

Voorbeelden van werkwoorden van de i-vervoeging: 

проси́ть vragen, verzoeken     прос́-ит       [vorm] прос-я 
                     прошу ́        [accent] прося ́

любит́ь houden van         люб́-ит        [vorm] люб-я 
                     люблю ́       [accent] любя ́

платит́ь betalen           плат́-ит       [vorm] плат-я 
                     плачу ́        [accent] платя ́

ви́деть zien              вид́-ит        [vorm] вид-я 
                     виж́у         [accent] вид́я 

слы́шать horen            слыш́-ит       [vorm] слыш-а 
                     слыш́у        [accent] слыш́а 

находит́ься  zich bevinden     наход-ит-ся    [vorm] наход-я-сь 
                     нахожус́ь      [accent] находяс́ь 

Voorbeelden van werkwoorden van de e-vervoeging: 

читат́ь lezen             чита-ет       [vorm] чита-я 
                     читаю́        [accent] читая́ 

повторят́ь  herhalen         повторя-́ет     [vorm] повторя-я 
                     повторяю́      [accent] повторяя́ 
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пла́кать huilen            плач́-ет       [vorm] плач-а 
                     плач́у         [accent] плач́а 

красне́ть blozen           красне-́ет      [vorm] красне-я 
                     краснею́       [accent] краснея́ 

нести́ dragen             нес-ёт        [vorm] нес-я 
                     несу ́         [accent] неся ́

класть (neer)leggen         клад-ёт       [vorm] клад-я 
                     кладу ́        [accent] кладя ́

Het aantal onregelmatigheden bij het imperfectief gerundium is beperkt: 
§ Het imperfectief gerundium van быть zijn luidt бу́дучи. 
§ Bij werkwoorden van het type дава́ть geven wordt het imperfectief gerundium gevormd 

van de infinitiefstam (дава-), niet van de tegenwoordigetijdsstam (да[j]-). 
дава́ть geven        дая́          давая́  
узнава́ть  herkennen    узная́        узнавая́ 
остават́ься blijven     остоя́сь      oставая́сь 

§ Bij de werkwoorden стоя́ть staan, лежа́ть liggen en сиде́ть zitten (die toevallig alle 
drie een lichaamshouding uitdrukken) ligt het accent op de stam, ondanks het eindac-
cent in de eerste persoon enkelvoud.  

стоя́ть staan     стоя́   (niet: стоя́) 
лежат́ь liggen     лёжа   (niet: лежа)́ 
сиде́ть zitten     сид́я   (niet: сидя́) 

§ In een aantal gevallen kan het imperfectief gerundium niet, of slechts met grote moeite, 
worden gevormd. Met name eenlettergrepige imperfectieve gerundia worden verme-
den: 

ждать wachten    ждя 
пить drinken     пья 
терет́ь wrijven    тря 

§ Ook het imperfectief gerundium van het werkwoord хоте́ть willen – met zijn gemengde 
vervoeging – wordt vermeden. In plaats daarvan wordt vaak uitgeweken naar het im-
perfectief gerundium van жела́ть wensen: 

хотет́ь willen     хоча́? / хотя́?        (жела́я) 
 
Voorbeelden van het gebruik van het imperfectief gerundium: 

Слуш́ая ра́дио, мы узнаём о том, что про-
исхо́дит в ми́ре. 

Door naar de radio te luisteren komen we te weten 
wat er in de wereld gebeurt. 

Не зная́, что де́лать, он пое́хал к брат́у. Omdat hij niet wist wat hij moest doen, ging hij 
naar z’n broer. 

Ещё буд́учи студе́нтом, он написа́л свой 
пе́рвый нау́чный труд. 

Terwijl hij nog student was, schreef hij zijn eerste 
wetenschappelijke werk. 

  
Сид́я у окна́, он смотре́л на игра́ющих дете́й. Zittend bij het raam keek hij naar de spelende kin-

deren. 
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Лёжа на дива́не, он чита́л газе́ту. Terwijl hij op de bank lag, las hij de krant. 
Hij lag op de bank de krant te lezen. 

Не желая́ говорит́ь об э́том, он молча́л.  Omdat hij er niet over wilde spreken, zweeg hij. 

10.9 Het perfectief gerundium 

Het perfectief gerundium wordt gevormd in twee stappen: eerst wordt de vorm bepaald, daarna 
het accent. 

§ Vorm:   verleden tijd mannelijk -л ® -в 
§ Vorm bij reflexieve werkwoorden: -лся ® -вшись (dus niet: -вся) 
§ Accent:  zoals in de infinitief 

Voorbeelden: 

попроси́ть verzoeken        попроси́-л      [vorm] попросив 
                     попросит́ь     [accent] попросив́ 

оплати́ть betalen          оплати́-л      [vorm] оплатив 
                     оплатит́ь      [accent] оплатив́ 

уви́деть zien             уви́де-л       [vorm] увидев 
                     увид́еть       [accent] увид́ев 

прочитат́ь  lezen           прочита́-л      [vorm] прочитав 
                     прочитат́ь      [accent] прочитав́ 

сказат́ь zeggen            сказа́-л        [vorm] сказав 
                     сказат́ь       [accent] сказав́ 

верну́ть teruggeven         верну́-л       [vorm] вернув 
                     вернут́ь       [accent] вернув́ 

поня́ть begrijpen           по́ня-л        [vorm] поняв 
                     понят́ь        [accent] поняв́ 

сесть gaan zitten           се-л          [vorm] сев 
                     сесть         [accent] сев 

съесть eten              съе-л         [vorm] съев 
                     съесть        [accent] съев 

упа́сть vallen             упа́-л         [vorm] упав 
                     упас́ть        [accent] упав́ 

встрет́иться elkaar ontmoeten  встрет́и-лся    [vorm] встретившись    (dus niet: встретився) 
                     встрет́иться    [accent] встрет́ившись 

улыбну́ться glimlachen       улыбну́-лся     [vorm] улыбнувшись    (dus niet: улыбнувся) 
                     улыбнут́ься     [accent] улыбнув́шись 

нача́ться  beginnen          нача-лся ́      [vorm] начавшись      (dus niet: начався) 
                     начат́ься       [accent] начав́шись     (en dus ook niet: начавши́сь) 

In oudere vormen van het Russisch werd het perfectief gerundium niet gevormd met -в maar 
met -вши. In 19e-eeuwse literatuur kun je daardoor vormen als попроси́вши en сев́ши tegenkomen. 
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Een aantal werkwoorden en types werkwoorden vertonen onregelmatigheden bij de vorming 
van het perfectief gerundium: 

§ Bij werkwoorden met een infinitief op -чь wordt het perfectief gerundium gevormd 
door achter de verleden tijd mannelijk het achtervoegsel -ши te plaatsen: 

помо́чь  helpen    помо́г       помоѓши 
лечь gaan liggen   лёг         лёгши 

§ Bij het type умере́ть sterven en het type привы́кнуть wennen wordt het perfectief ge-
rundium gevormd van de infinitiefstam. Daarnaast komen van sommige van deze 
werkwoorden af en toe verouderde vormen met het achtervoegsel -ши voor. 

умерет́ь sterven        умерев́       (уме́рши)      
заперет́ь af-, opsluiten    заперев́       (запе́рши)      
стерет́ь afvegen        стерев́        (стёрши)       

привы́кнуть  wennen     привыќнув     (привы́кши)     
поги́бнуть omkomen     погиб́нув      (поги́бши)   
исче́знуть verdwijnen     исчез́нув 

§ Bij samenstellingen met de werkwoorden van beweging -везти́, -вести́, -нести́ en -йти́ 
worden bij de vorming de regels van het imperfectief gerundium gevolgd. Deze gerun-
dia eindigen dus op -я. Daarnaast komen verouderde vormen met het achtervoegsel  
-ши voor.  

привезти́ aanvoeen      привезя ́      (привёзши)     
увести́ wegbrengen      уведя ́       (запе́рши)      
внести́ binnenbrengen     внеся ́       (внёсши)       
прийти́ arriveren        придя ́       (прише́дши)    

§ Ook bij het werkwoord проче́сть lezen worden de regels van het imperfectief gerun-
dium gevormd. (Bij het actieve gebruik kan gerust het volstrekt regelmatige perfectief 
gerundium van прочита́ть gebruikt worden: прочита́в.) 

проче́сть lezen         прочтя ́

In oudere teksten komen vaker perfectieve werkwoorden van de i-vervoeging voor met een ‘imper-
fectieve’ gerundiumvorm. Dergelijke vormen – zoals bijvoorbeeld возвратяс́ь teruggekeerd (in plaats 
van возврати́вшись), замет́я opgemerkt (in plaats van замет́ив) en уви́дя in de gaten gekregen (in 
plaats van уви́дев) – gelden als verouderd. 

Voorbeelden van het gebruik van het perfectief gerundium: 

Прочитав́ кни́гу, он отнёс её в библиоте́ку. Toen hij het boek uit had, bracht hij het terug naar 
de bibliotheek. 

Окон́чив медици́нский институ́т, он стал 
рабо́тать врачо́м. 

Toen hij zijn studie medicijnen had afgesloten, ging 
hij werken als arts. 

Не поняв́ текст, вы не смо́жете ответ́ить на 
э́тот вопро́с. 

Als u de tekst niet begrepen heeft, zult u deze 
vraag niet kunnen beantwoorden. 

Он ушёл, ни с ке́м не простив́шись. Hij vertrok zonder van iemand afscheid te nemen. 

Придя ́домо́й, я реши́л сра́зу лечь спать. Toen ik thuis kwam, besloot ik meteen te gaan sla-
pen. 
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10.10 Afleidingen van deelwoorden en gerundia 

Deelwoorden vertonen de neiging nieuwe betekenissen te ontwikkelen en daarbij over te gaan 
in andere woordsoorten, met name zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden. 
Tegenwoordig actief deelwoord 

блестящ́ий (bnw.), блестящ́е (bijw.)          schitterend, briljant 
Он блестя́щий поэ́т.                    Hij is een briljant dichter. 
Она́ блестя́ще поёт.                     Zij zingt schitterend. 

буд́ущий (bnw.)                       toekomstig, komend 
буд́ущее (znw.)                       toekomst 
бу́дущее вре́мя                       toekomende tijd 

настоящ́ий (bnw.)                     echt 
настоя́щее вре́мя                      tegenwoordige tijd 

трудящ́ийся (znw.)                     arbeider, werker 

Tegenwoordig passief deelwoord 
любим́ый                            geliefd, favoriet, lievelings- 
са́мые люби́мые места́                   de meest geliefde plaatsen 

необходим́ый                         noodzakelijk (lett.: niet omheen te gaan) 

уважае́мый                          geachte (als wijze van aanspreken) 
уважа́емые да́мы и господа́                geachte dames en heren 

Bijvoeglijke naamwoorden die zijn afgeleid van ontkennende vormen van het TPD hebben vaak de 
betekenis on…baar, on…lijk: 

невид́имый                       onzichtbaar   
непроходи́мый                     ondoordringbaar 
невыноси́мый                      ondraaglijk 
неузнавае́мый                      onherkenbaar 

Verleden actief deelwoord 
быв́ший                             voormalig, vroeger, gewezen, ex- 

остав́шееся врем́я                     de resterende tijd 

собрав́шиеся                        de aanwezigen (lett.: de zich verzameld hebbenden) 

Verleden passief deelwoord 
неожид́анный                        onverwacht 

korte vorm: неожи́дан, неожи́данна, неожи́данно, неожи́данны 

образов́анный                       ontwikkeld, erudiet, goed onderlegd 
korte vorm: образо́ван, образо́ванна, образо́ванно, образо́ванны 

оживлённый                          levendig 
 korte vorm: оживлён, оживлённа, оживлённо, оживлённы 

увер́енный                          overtuigd 
korte vorm: уве́рен, уве́ренна, уве́ренно, уве́ренны  

 

Anders dan bij een zuiver VPD behouden bijvoeglijke naamwoorden die van een 
VPD zijn afgeleid in de korte vorm vrouwelijk, onzijdig en meervoud de -нн- (zie 
§3.6.2). 
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Ook een gerundiumvorm kan een nieuwe betekenis ontwikkelen en daardoor overgaan in een 
andere woordsoort. Oorspronkelijke gerundiumvormen hebben op die manier geleid tot een 
aantal nieuwe voorzetsels. 
Imperfectief gerundium 

благодаря ́                         dankzij 
Благодаря́ дождю,́ в лесу́ мно́го грибо́в.      Dankzij de regen zijn er veel paddenstoelen in het bos. 

включая́                           inclusief 
Бу́дет нас сего́дня че́тверо, включа́я меня́.    We zijn vandaag met z’n vieren, inclusief mijzelf. 

несмотря ́на                         ondanks 
Несмотря́ на боле́знь, он продолжа́л рабо́тать. Ondanks zijn ziekte bleef hij aan het werk. 
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11. VOORZETSELS 

11.1 Inleiding 

In het Russisch kunnen voorzetsels uitsluitend worden gecombineerd met zelfstandige en bij-
voeglijke naamwoorden, voornaamwoorden en telwoorden: 

Ле́на сиде́ла в ком́нате.             Lena zat in de kamer. 

Маши́на стоя́ла пер́ед дом́ом.        De auto stond voor het huis. 

У богат́ых мно́го де́нег.             Rijken hebben veel geld. 

Анна была́ у больноѓо.             Anna is bij de zieke geweest. 

Алекса́ндр посмотре́л на неё.         Aleksandr keek naar haar. 

сто́лик на двоих́                 een tafeltje voor twee 

 

In het Nederlands kunnen voorzetsels soms ook voor bijwoorden en andere voor-
zetsels staan: 

de krant van gisteren 
Hij bleef tot na vijven. 

Omdat dit in het Russisch niet kan, moeten bovenstaande combinaties op een 
andere manier worden weergegeven: 

вчера́шняя газет́а 
Он ушёл то́лько по́сле пяти́. 

Alleen de woorden сегод́ня vandaag en зав́тра morgen kunnen in de volgende 
gevallen worden gecombineerd met de voorzetsels до en на: 

До за́втра!        Tot morgen! 
Это уже́ на за́втра.   Dat doen we morgen wel. (lett. Dat is voor morgen.) 
Хват́ит на сего́дня.   Het is genoeg voor vandaag. 
Это всё на сего́дня.   Dat was het voor vandaag. 

De meeste Russische voorzetsels worden met één vaste naamval gecombineerd. Sommige voor-
zetsels worden echter met twee of zelfs met drie naamvallen gecombineerd. Hun betekenis 
hangt dan af van de naamval waarmee ze worden gebruikt. 
Vooral als een voorzetsel geen directe betrekking heeft op een plaats in de ruimte of een mo-
ment in de tijd is zijn precieze betekenis of vertaling niet te beredeneren vanuit het Nederlands: 

пе́сни под гита́ру             liedjes voor gitaar 
взят́ься за рабо́ту             aan het werk gaan, aan de slag gaan 
го́род на Днепре́              stad aan de Dnjepr 

Dit geldt ook voor het juiste voorzetsel in vaste combinaties met werkwoorden en zelfstandige 
naamwoorden: 

понимат́ь под + instr.           verstaan onder 
рабо́тать над + instr.           werken aan 
ответ́ить на + acc.             antwoorden op 
ответ́ на + acc.               een antwoord op 
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Ten slotte wordt in het Russisch soms een voorzetsel gebruikt waar dat in het Nederlands kan 
ontbreken – of omgekeerd: 

дверь в сад                 tuindeur 
биле́т на по́езд              treinkaartje 
отложи́ть на неде́лю           een week uitstellen 
за час до нача́ла              een uur voor het begin 
В понеде́льник я уезжа́ю.        Maandag ga ik weg. 

Он дал кни́гу Илье́.            Hij gaf het boek aan Ilja. 
писа́ть перо́м                met een vulpen schrijven 

 

Het precieze gebruik van voorzetsels in tal van vaste, vaak niet-letterlijke com-
binaties zal van geval tot geval moeten worden geleerd. 

11.2 Algemene opmerkingen 

11.2.1 Vormvarianten 

Het voorzetsel о + loc. over heeft vóór klinkers de vorm об: 
о  кни́ге over het boek 
о Ники́те over Nikita 

об исто́рии over geschiedenis 
об Алекса́ндре over Aleksandr 

Een aantal voorzetsels – die allemaal eindigen op een medeklinker – heeft naast de gewone vorm 
een verlengde vorm op een -о; het voorzetsel о + loc. heeft zelfs een extra lange vorm (обо): 

в in          во  
к naar         ко 
с vanaf; met     со 

без zonder      безо 
над boven      надо 
о over         обо 
от vanaf       ото 
перед voor     передо 
под onder      подо 
из uit         изо 

Deze verlengde vormen worden gebruikt om complexe medeklinkerclusters te vermijden. 
Harde regels hiervoor zijn lastig te geven. Enkele richtlijnen: 

§ Altijd voor de datief en locatief мне en de instrumentalis мной van het persoonlijk 
voornaamwoord я ik: 

во мне in mij 
ко мне naar mij 
со мной met mij 
передо мной voor mij 
надо мной boven mij 
подо мной onder mij 
oбо мне over mij 
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In combinatie met de genitief меня ́wordt de ‘gewone’ vorm van een voorzetsel 
gebruikt: 

без меня́ zonder mij 
от меня́ vanaf mij 
из меня́ uit mij 

§ Во wordt gebruikt als het woord erna begint met в of ф plus medeklinker: 
во Владивосто́ке     in Vladivostok 
во Фра́нции        in Frankrijk 
во вто́рник         (op) dinsdag 
во вре́мя войны́      tijdens de oorlog 

Maar ook bij: 
во мно́гом          in veel opzichten 
во ско́лько?         hoe laat? 
во что?            in wat? 

§ Со wordt gebruikt als het woord erna begint met с of з plus medeklinker: 
со стола́            vanaf de tafel 
со студе́нтом        met de student 
со свои́ми глазам́и     met eigen ogen 
ря́дом со зда́нием    naast het gebouw23 

§ Vaak met vormen van весь al, alle en вся́кий: 
со всем            met alles 
со вся́ким возмо́жным  met alle mogelijke  
ко всему́           naar alles 
обо всём           over alles 

11.2.2 Он, она,́ оно,́ они ́na voorzetsels 

Na voorzetsels krijgen он, она́, оно́, они́ – de persoonlijke voornaamwoorden van de derde 
persoon – in de verbogen naamvallen een н- aan het begin (zie ook §5.1): 

у неё          bij haar 
вме́сто него́     in plaats van hem 
к нему́         naar hem 
на них         op hen 
ря́дом с ними    naast hen 

11.2.3 Klemtoon op het voorzetsel 

Voorzetsels hebben normaal gesproken geen eigen klemtoon: ze vormen fonologisch gezien één 
woord met het woord dat erop volgt, bijvoorbeeld wanneer het gaat om klinkerreductie (zie 
§1.5.4).  
In een aantal vaste combinaties kan de klemtoon opvallend genoeg op het voorzetsel komen te 
liggen. In een aantal gevallen is dit zelfs verplicht. Voorbeelden hiervan zijn: 

 
23 Het is dus wel ряс́ом с сестрой́ naast mijn/jouw/zijn/haar zus: het woord na het voorzetsel с, сестра́ zus, begint immers niet met с + mede-
klinker. 
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е́хать за́ город        de stad uit gaan 
быть за́ городом      buiten de stad zijn 
упа́сть на́ пол        op de grond vallen 
держа́ть за́ руку       bij de hand houden 
на́ бок             op de zij (richting) 
бок о́ бок           zij aan zij 
встать на́ ноги        opstaan, in de benen komen 
с ног на́ голову       ondersteboven, omgekeerd 
быть на́ голову вы́ше    een kop groter zijn 
говори́ть на́ у́хо       in het oor zeggen, fluisteren 

 

Harde regels voor wanneer het accent op het voorzetsel ligt zijn niet te geven. 
Waar het niet verplicht is, is het gebruik ervan dalende: steeds vaker is ook de 
‘gewone’ klemtoon te horen. In vaste combinaties en uitdrukkingen houdt de ac-
centterugtrekking zich echter nog staande. 

Het is vooral belangrijk te weten dat het verschijnsel bestaat en de gevallen 
waarin het accent verplicht of ten minste zeer frequent op het voorzetsel ligt van 
geval tot geval onder de knie te krijgen. 

11.3 Overzicht van voorzetsels 

In het onderstaande alfabetische schema staan de belangrijkste voorzetsels, de naamvallen 
waarmee ze gecombineerd worden en hun basisbetekenis. De nominatief ontbreekt in het 
schema: er zijn geen voorzetsels die met die naamval worden gecombineerd. Het precieze ge-
bruik van de genoemde voorzetsels wordt in de volgende paragrafen nader behandeld. 

 
GENITIEF DATIEF ACCUSATIEF INSTRUMENTALIS LOCATIEF 

без zonder     
благодаря ́  dankzij    
близ́ко от vlak bij     
в   in [richting]  in [plaats] 
вмес́то in plaats van     
воз́ле naast     
вокруѓ rondom     
далеко ́от ver van     
для voor [t.b.v.]     
до tot     
за   achter [richting] achter [plaats]  
из uit     
из-за vanachter,  

vanwege 
    

из-под vanonder     
к  naar    
кром́е behalve     
меж́ду    tussen  
мим́о langs     
на   op [richting]  op [plaats] 
над    boven, over  
недалеко ́от vlak bij     
несмотря ́на   ondanks   
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о   tegen(aan)  over (aangaande) 
оќоло in de buurt van, 

bij … in de buurt, 
bij 

    

от van(af)     
пер́ед    voor [plaats]  
по  over, door; 

per; in 
tot, tot aan,  
tot en met 

  

под   onder [richting] onder [plaats]  
при     bij 
про   aangaande   
прот́ив tegenover, tegen     
рад́и ter wille van     
ряд́ом с    naast  
с van(af)  ongeveer met  
сквозь   (dwars) door, 

doorheen 
  

среди ́ (midden) tussen, 
onder 

    

у bij     
чер́ез   over(heen)   

11.4 Plaats- en richtingsbepalingen 

11.4.1 В in, на op, у bij en gerelateerde voorzetsels 

De belangrijkste voorzetsels waarmee een plaats of richting in de ruimte wordt aangeduid zijn 
в en на. Letterlijk betekent в in en на op. 
Gecombineerd met de locatief duiden ze allebei een plaats aan. Ze geven dan antwoord op de 
vraag где? waar?: в шкафу́ betekent in de kast, на шкафу́ op de kast.  
в + loc. in 

в шкафу́ in de kast (liggen) 
в апте́ке in de apotheek (zijn) 
в Петербу́рге in Sint-Petersburg (zijn, wonen) 

на + loc. op 
на шкафу́ op de kast (liggen) 
на столе ́ op (de) tafel (staan, liggen) 
на о́строве Мэн op het eiland Man (zijn, wonen) 

Gecombineerd met de accusatief duiden ze allebei een richting aan – als antwoord op de vraag 
куда́? waarheen? В шкаф betekent in de kast, de kast in, на шкаф betekent op de kast, de kast 
op. 

в + acc. naar, in 
в шкаф in de kast (leggen), de kast in (gaan) 
в апте́ку naar de apotheek (gaan), de apotheek in (gaan) 
в Петербу́рг naar Sint-Petersburg (reizen) 

на + acc. naar, op 
на шкаф op de kast (leggen, klimmen) 
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на стол op tafel (zetten) 
на о́стров Мэн naar het eiland Man (reizen) 

Met het voorzetsel в hangt het voorzetsel из + gen. uit samen. Het geeft antwoord op de vraag 
отку́да? waarvandaan? Bij het voorzetsel на wordt deze vraag beantwoord door een bepaling 
met с + gen. vanaf. 

из + gen. uit, vanuit, van 
из шка́фа uit de kast (pakken) 
из апте́ки uit de apotheek (komen) 
из Петербу́рга uit Sint-Petersburg (komen) 

с + gen. van, vanaf 
со шка́фа van de kast (pakken, komen) 
со стола́ van de tafel af (vallen) 
с о́строва Мэн van het eiland Man (komen 

Naast de reeks в/в/из en на/на/с is er een derde reeks met elkaar samenhangende voorzetsels 
om een fysieke locatie aan te geven. Het gaat daarbij om de voorzetsels у + gen. bij, к + dat. 
naar en от + gen. vanaf, weg van, waarmee fysieke nabijheid wordt aangegeven. 

у шка́фа bij de kast (staan) 
к шка́фу naar de kast (lopen) 
от шка́фа weg van de kast (lopen) 

Deze drie voorzetsels zijn ook de enige juiste met betrekking tot personen: 

Где Воло́дя? Он у Тан́и. Waar is Volodja? Hij is bij Tanja. 

Он пошёл к Иван́у. Hij is naar Ivan gegaan. 

Отку́да ты? От Иван́а. Waar kom je vandaan? Van Ivan. 

Schematisch kunnen de in deze paragraaf genoemde voorzetsels als volgt worden weergegeven: 

где?  
 waar? 

куда́?  
 waarheen? 

отку́да?  
 waarvandaan? 

в + loc.  
 in 

в + acc.  
 in 

из + gen.  
 uit 

на + loc.  
 op 

на + acc. 
 op 

с + gen. 
 vanaf 

у + gen.  
 bij 

к + dat.  
 naar 

от + gen.  
 vanaf, weg van 

11.4.2 De keuze tussen в en на 

Als de voorzetsels в en на een betekenisverschil uitdrukken – в шкафу́ in de kast en на шкафу́ 
op de kast – is hun gebruik vrij gemakkelijk. De moeilijkheid ontstaat wanneer de gedachte aan 
een fysieke locatie minder duidelijk of zelfs afwezig is, en wanneer – net als in het Nederlands – 
slechts één voorzetsel juist is.  
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Het voorzetsel в wordt gebruikt bij: 
§ gebouwen of andere besloten ruimten 

в апте́ке in de apotheek 
в гости́нице in het hotel 
в общежи́тии in de studentenflat  

§ steden, landen, staten en streken 
в Росси́и in Rusland 
в Москве́ in Moskou 
в Сиби́ри in Siberië 

Het voorzetsel на wordt gebruikt bij: 
§ open terrein 

на ры́нке op de markt 

§ zelfstandige naamwoorden die een activiteit aanduiden 
на рабо́те op het werk 
на занят́ии op college 
на уро́ке in de les 

§ eilanden en schiereilanden 
на Камчат́ке op Kamtsjatka 
на Аля́ске in Alaska  

maar 
в Крыму́ op de Krim 

§ windstreken  
на се́вере in het noorden 
на юѓе in het zuiden 
на восто́ке in het oosten 
на за́паде in het westen 

§ gebergten 
на Ура́ле in de Oeral 
на Кавка́зе in de Kaukasus 

tenzij de naam alleen in het meervoud wordt gebruikt: 
в Альпах in de Alpen 
в Карпат́ах in de Karpaten 

In veel andere gevallen is het gebruik van в en на niet te voorspellen. 
в университет́е op, aan de universiteit (studeren) 
в аэропорту́ op het vliegveld 
в нача́ле in/aan het begin 
в конце́ op/aan het eind 
письмо́ в ответ́ een brief ten antwoord 

на факультет́е aan de faculteit (studeren) 
на вокза́ле op het station 
на стадио́не in het stadion 
ответ́ на вопро́с het antwoord op een vraag 
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Het gebruik van de voorzetsels в en на kan zowel in voorspelbare als in onvoor-
spelbare gevallen afwijken van het Nederlands, zoals de genoemde voorbeelden 
laten zien. In veel gevallen zal het juiste voorzetsel simpelweg uit het hoofd moe-
ten worden geleerd. 

In deze niet-voorspelbare contexten is het voorzetsel dat wordt gebruikt voor de vraag отку́да? 
waarvandaan? gekoppeld aan het voorzetsel voor de vragen где? waar? en куда́? waarheen?  
Wordt voor где? en куда́? het voorzetsel в in gebruikt, dan gebruikt men voor de vraag откуд́а? 
het voorzetsel из + gen. uit. Kiest het Russisch juist voor het voorzetsel на op, dan wordt de 
vraag отку́да? beantwoord met с + gen. 

Она́ прилете́ла в аэропор́т Амстерда́ма.  
Ze kwam aan op het vliegveld van Amsterdam. 

Пото́м она́ поех́ала из аэропор́та в центр го́рода.     (niet: с аэропо́рта)  
Daarna ging ze van het vliegveld naar het centrum van de stad. 

Когдя́ я пришёл на вокзал́, по́езд уже́ ушёл. 
Toen ik op het station kwam, was de trein al weg. 

Я реши́л верну́ться с вокзал́а домо́й.              (niet: из вокза́ла) 
Ik besloot van het station weer naar huis te gaan. 

11.4.3 Overige voorzetsels in plaats- en richtingsbepalingen 

бли́зко от + gen. vlak bij 
бли́зко от Москвы́ vlak bij Moskou 
бли́зко от до́ма vlak bij het huis 

во́зле + gen. naast 
Она́ сиде́ла во́зле меня́. Ze zat naast mij. 

 

 

De voorzetsels воз́ле + gen. en ряд́ом с + instr. betekenen allebei naast en kun-
nen door elkaar worden gebruikt: 

Она́ сиде́ла во́зле меня́.       Ze zat naast mij.  
Она́ сиде́ла ря́дом со мной.    Ze zat naast mij. 

вокру́г + gen. om … heen, rondom 
Вокру́г шко́лы стоя́ло мно́го дере́вьев. Rondom de school stonden veel bomen. 
Земля́ враща́ется вокру́г со́лнца. De aarde draait om de zon. 

 

 

Het woord вокруѓ rondom wordt ook als bijwoord gebruikt: 

Всё бы́ло ти́хо вокруг не́го.  Alles was stil rondom hem.    [voorzetsel] 
Всё бы́ло ти́хо вокруг.      Alles was stil rondom.      [bijwoord] 
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далеко́ от + gen. ver van 
далеко́ от Петербу́рга ver van Sint-Petersburg 
далеко́ от дива́на ver van de bank 

до + gen. tot (aan) 
до университет́а tot aan de universiteit 

за + instr. achter [plaats] 
За до́мом сад. Achter het huis is een tuin. 
Пе́тя стоя́л за ма́мой. Petja stond achter z’n moeder. 
Они́ сиде́ли за столо́м. Ze zaten aan tafel. 

за + acc. (naar) achter [richting] 
Они́ се́ли за стол. Ze gingen aan tafel (zitten). 

из-за + gen. vanachter, achter … vandaan 
Мы вста́ли из-за стола́. Wij stonden van tafel op. 
Он смотре́л из-за две́ри. Hij stond vanachter de deur te kijken. 

 

 

Из-за + gen. heeft ook een abstracte betekenis: wegens, ten gevolge van. Zie 
§11.6. 

из-под + gen.  a) van onder, onder … vandaan 
           b) uit de buurt van, uit de streek van 

Мышь вы́бежала из-под дива́на. De muis rende van onder de bank vandaan. 
Он прие́хал из-под Ту́лы. Hij kwam uit de buurt van Toela. 

 

 

Из-под + gen. heeft ook een abstracte betekenis: bestemd voor, bevat hebbende.  

ба́нка из-под варе́нья        jampot 
буты́лка из-под молока ́       melkfles 

ме́жду + instr. tussen 
ме́жду домам́и tussen de huizen 
Наш дом стои́т ме́жду шко́лой и вокзал́ом. Ons huis staat tussen de school en het station. 

 

 

In een handjevol vaste verbindingen wordt меж́ду gecombineerd met een ge-
nitief:  

ме́жду двух огне́й        tussen twee vuren 
читат́ь ме́жду строк       tussen de regels door lezen 

ми́мо + gen. voorbij, langs 
Он прошёл мим́о на́шего до́ма. Hij liep langs ons huis. 
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Het woord мим́о voorbij, langs wordt ook als bijwoord gebruikt: 

Он прошёл мим́о до́ма.    Hij liep langs het huis.       [voorzetsel] 
Он прошёл мим́о.        Hij liep langs.           [bijwoord] 

над + instr. boven, over 
надо мно́й boven mij 
Лам́па висит́ над столо́м. De lamp hangt boven de tafel. 
Самолёт летит́ над го́родом. Het vliegtuig vliegt boven de stad. 

недалеко́ от + gen. vlak bij, niet ver van 
Пе́тя жил недалеко́ от университе́та. Petja woonde vlak bij de universiteit. 

о́коло + gen. in de buurt van, bij … in de buurt, bij 
Около до́ма стоя́ли дерев́ья. Bij het huis stonden bomen. 

 

 

Het voorzetesel оќоло + gen. betekent in combinatie met getallen ongeveer, 
rond: 

Мы прое́хали о́коло десяти́ киломе́тров.  
  We hadden ongeveer tien kilometer afgelegd. 

пе́ред + instr. voor [plaats] 
пе́ред до́мом voor het huis 

по + dat. over, door (door beweging een bepaalde ruimte bestrijken) 
Он хо́дит по го́роду. Hij loopt door de stad.   [= wandelt rond in de stad] 
Мы гуля́ем по па́рку. We wandelen door het park. 

по + acc. tot, tot aan (plaats; bij lichaamsdelen) 
Он вошёл в во́ду по ше́ю. Hij liep tot aan zijn nek het water in. 
У меня́ рабо́ты по го́рло. Ik zit tot over m’n oren (lett.: keel) in het werk. 

 

 

Het voorzetsel по + acc. komt ook voor in datumaanduidingen, met de betekenis 
tot en met (zie §11.5.2). 
De genitief рабо́ты in de zin У меня́ рабо́ты по го́рло is een voorbeeld van een 
partitieve genitief. Zie §13.10. 

под + instr. onder [rust] 
подо мно́й onder mij 
Шахтёры рабо́тают под землёй. Mijnwerkers werken onder de grond. 
под Москво́й bij Moskou, onder de rook van Moskou 

 
под + acc. onder [beweging] 

Он кладёт кни́гу под тетра́дь. Hij legt het boek onder het schrift. 
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Het voorzetsel под + acc. betekent in tijdsbepalingen tegen (van tijd, leeftijd) 
en heeft ook de abstracte betekenis onder begeleiding van: 

Они́ верну́лись под ве́чер.       Zij keerden tegen de avond terug. 
Ему́ под со́рок.               Hij is tegen de veertig. 
Он пел под гита́ру.            Hij zong met gitaarbegeleiding. 

про́тив + gen. tegenover, tegen 
Дом стои́т про́тив торго́вого це́нтра.  Het huis staat tegenover het winkelcentrum. 
Кто голосова́л против зако́нопроекта? Wie stemden er tegen het wetsvoorstel? 

ря́дом с + instr. naast 
Она́ сиде́ла ря́дом с сестро́й. Ze zat naast haar zus. 

 

 

De voorzetsels ряд́ом с + instr. en воз́ле + gen. betekenen allebei naast en kun-
nen door elkaar worden gebruikt: 

Она́ сиде́ла ря́дом со мной.    Ze zat naast mij. 
Она́ сиде́ла во́зле меня́.       Ze zat naast mij. 

сквозь + acc. (dwars) door, doorheen 
говори́ть сквозь зу́бы spreken met de tanden op elkaar 
говори́ть сквозь слёзы spreken met tranen in de ogen 
Вода́ протека́ла сквозь кры́шу. Het water lekte door het dak. 

среди́ + gen.   1) (midden) tussen, onder 
            2) in het midden van 

Дом стои́т среди́ дере́вьев. Het huis staat te midden van de bomen. 
Среди́ них бы́ло мно́го офице́ров. Onder hen waren veel officieren. 
Среди́ но́чи мы прие́хали в Тверь. Midden in de nacht kwamen we aan in Tver. 

че́рез + acc. over, via, door 
че́рез Москву́ over, via Moskou 
рейс из Москвы́ в Пари́ж че́рез Ло́ндон een vlucht van Moskou naar Parijs via Londen 
Стро́или автодоро́гу че́рез парк. Er werd een autoweg door het park aangelegd. 

11.5 Voorzetsels in tijdsbepalingen 

11.5.1 De voorzetsels в en на 

De belangrijkste voorzetsels in tijdsbepalingen zijn в en на. Het gebruik hiervan is erg onvoor-
spelbaar: ze komen allebei voor, nu weer eens met de accusatief, dan weer met de locatief. De 
belangrijkste gebruiksgevallen van в en на in tijdsbepalingen zijn de volgende: 
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§ uren:  
в + acc. 
в час                  om één uur 

  в два часа ́              om twee uur 

§ dagen 
     в + acc. 

в понеде́льник            (op) maandag 
во вто́рник              (op) dinsdag 
  …                      … 
в воскресе́нье            (op) zondag 

в э́тот день              (op) die dag 
в тот день, когда́ …         op de dag dat … 

на + acc. 
на сле́дующий день        de volgende dag 
на друго́е у́тро            de volgende ochtend 

§ weken 
     на + loc. 
     на э́той неде́ле           deze week 
     на про́шлой неде́ле        vorige week 
     на сле́дующей неде́ле       volgende week 
     на бу́дущей неде́ле         volgende week 

§ maanden 
     в + loc. 
     в январе ́               in januari 
     в феврале ́              in februari 
       …                    … 
     в декабре ́              in december 

     в э́том ме́сяце            deze maand 

§ jaren 
     в + loc. 
     в э́том году́              dit jaar 
     в про́шлом году́           vorig jaar 
     в сле́дующем году́         volgend jaar 

     в 2019-ом году́            in 2019 

     в + аcc. 
     в э́ти го́ды               in die jaren 

§ eeuwen 
     в + loc. 
     в двадца́том ве́ке          in de twintigste eeuw 

Let ook op de volgende gebruiksgevallen: 
§ в + acc. 

в э́тот пери́од            in die periode 



 

253 
 

§ в + loc. 
в нача́ле уро́ка            aan het begin van de les 
в конце́ девятна́дцатого ве́ка  aan het eind van de twintigste eeuw 
в де́тстве               in zijn kindertijd 

§ на + acc. voor (voor de duur van) 
Он отправ́ился в Москву́ на неде́лю. 

Hij is voor een week naar Moskou vertrokken. 

§ in combinatie met раз keer 
в пе́рвый раз             (voor) de eerste keer, voor het eerst 
в после́дний раз           de laatste keer 

на э́тот раз              deze keer 

 

Alle hierboven genoemde gevallen van voorzetsels tijdsbepalingen kunnen het 
best uit het hoofd worden geleerd. 

11.5.2 Overige voorzetsels in tijdsbepalingen 

до + gen. tot; voor 
до уро́ка voor de les 
до нача́ла уро́ка voor het begin van de les 
до свида́ния! tot ziens! 

 

 

De voorzetsels до + gen. en пер́ед + instr. worden in tijdsbepalingen allebei ver-
taald met voor. Het verschil is dat до slaat op de gehele periode vóór iets, terwijl 
пер́ед slaat op een moment of periode kort vóór iets. 

до войны́                 (in de tijd voor) voor de oorlog 
до революц́ии              (in de tijd voor) voor de revolutie 

Мой оте́ц у́мер ещё до распа́да СССР.     
   Mijn vader is overleden nog voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. 

пе́ред сном               voor het slapengaan 
пе́ред отъе́здом            (kort) voor vertrek 
вы́мыть ру́ки пе́ред обе́дом    de handen wassen voor het eten 

Мой оте́ц у́мер пе́ред распа́дом СССР.     
   Mijn vader is overleden kort voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.   

за + acc. binnen, in (met een tijdsduur waarbinnen iets tot stand wordt gebracht) 
Я вы́учил э́тот уро́к за два часа́. Ik had die les binnen twee uur geleerd. 
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Omdat het bij за + acc. binnen, in gaat om een handeling die binnen de ge-
noemde tijdsduur tot haar natuurlijke eindpunt komt, wordt hierbij typisch een 
perfectief werkwoord gebruikt. Zie §8.3.  

Het voorzetsel за + acc. komt ook voor in de constructie за + acc. … до + gen. zo-
en-zo lang vóór. 

за два часа́ до нача́ла        twee uur voor het begin   

ме́жду + instr. tussen 
Я бу́ду у вас ме́жду двумя́ и тремя́. Ik ben tussen twee en drie bij u. 

 

 

Ook in plaatsbepalingen betekent ме́жду + instr. tussen. Zie §11.4.3. 

пе́ред + instr. (vlak, juist) vо́о́r 
пе́ред обе́дом (vlak) voor het eten 

 

 

Zie voor het verschil met het voorzetsel до + gen. voor het kadertje hierboven. 

по + dat. altijd op … (met de dagen van de week en met у́тро, ве́чер, ночь) 
по понеде́льникам  (= ка́ждый понеде́льник) ’s maandags (= altijd op maandag) 
по утра́м ’s ochtends (= elke ochtend) 
по вечерам́ ’avonds (= elke avond) 
по ноча́м ’s nachts (= elke nacht) 

по + acc. tot en met (bij data) 
с 16-ого по 20-ое а́вгуста van 16 tot en met 20 augustus 

по́сле + gen. na 
по́сле уро́ка na de les 

с + gen. van(af), sinds 
с утра́ до ве́чера van ’s ochtends tot ’s avonds 
с нача́ла до конца́ van begin tot eind 
с де́тства sinds zijn kinderjaren 

че́рез + acc. over, na, later 
Че́рез неде́лю у нас бу́дет экза́мен. Over een week hebben we tentamen. 
Че́рез два часа́ пришёл и Ива́н. Twee uur later kwam ook Ivan. 
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In plaatsbepalingen betekent чер́ез + acc. over, via, door. Zie §11.4.3. 

Het voorzetsel че́рез + acc. komt ook voor in de constructie чер́ез + acc. … 
пос́ле + gen. zo-en-zo lang na. 

че́рез два часа́ по́сле уро́ка     twee uur na de les  

11.6 Overige voorzetsels 

без + gen. zonder 
без преподават́еля zonder de docent 

благодаря́ + dat. dankzij 
благодаря́ тебе́  dankzij jou 
благодаря́ ему́ dankzij hem 
Благодаря́ мне заби́ли гол. Dankzij mij werd er een doelpunt gescoord. 

 

 

Het voorzetsel благодаря ́+ dat. dankzij is oorspronkelijk geen voorzetsel, maar 
het gerundium van het werkwoord благодарит́ь bedanken (zie §10.10).  

Een restant van het werkwoordelijke karakter is dat het persoonlijk voornaam-
woord van de 3e persoon geen н- krijgt. Het is dus niet благодаря́ нему́, zoals 
je bij ‘echte’ voorzetsels zou verwachten. Ook voor het vrouwelijk en het meer-
voud wordt een vorm zonder н- gebruikt: благодаря́ ей dankzij haar, благодаря ́
им dankzij hen.  

вме́сто + gen. in plaats van 
Вме́сто граммат́ики у нас бу́дет у́стное 
упражне́ние. 

In plaats van grammatica krijgen we een monde-
linge oefening. 

для + gen. voor, ten behoeve van 
Он сде́лал э́то для Ве́ры. Hij heeft dat voor Vera gedaan. 

из-за + gen. wegens, ten gevolge van 
Из-за дождя́ она́ не могла́ прие́хать.         Wegens de regen kon zij niet komen. 
Из-за вас я опозда́л в теат́р.              Door jullie kwam ik te laat in de schouwburg. 

 

Het Russisch gebruikt meerdere voorzetsels om een oorzaak of reden uit te 
drukken:  

из-за + gen. 

из-за плохо́й пого́ды    wegens het slechte weer 

из + gen. 

из любви́ к           uit liefde tot, voor 

от + gen. / с + gen. 

от/c ра́дости         van vreugde 
от/c го́ря            van verdriet 
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от бо́ли            van pijn 

по + dat. 

жени́ться по любви ́    trouwen uit liefde  

кро́ме + gen. behalve 
Они́ все бы́ли там, кро́ме Та́ни. Iedereen was daar, behalve Tanja. 
кро́ме того́ bovendien 

несмотря́ на + acc. ondanks 
Несмотря́ на плоху́ю пого́ду, мы хорошо́ про-
вели́ вре́мя. 

Ondanks het slechte weer heben we een leuke tijd 
gehad. 

о + loc. over (aangaande), (denken) aan 
говори́ть о письме́ over de brief praten 
ду́мать об Ива́не aan Ivan denken 
спроси́ть об уро́ке vragen naar de les 

по + dat.  1) per (om een bepaald medium uit te drukken) 
2) in (ter nadere bepaling van een begrip) 

по по́чте via de post 
по телефо́ну over de telefoon 

профе́ссор по исто́рии professor in de geschiedenis 
това́рищ по шко́ле schoolkameraad 
экза́мен по математ́ике wiskunde-examen 
по его́ слова́м volgens zijn woorden, naar zijn zeggen 

 

Het distributieve по: elk, ieder 
Het voorzetsel по heeft ook een distributieve functie. Het voorzetsel geeft dan aan dat 
de bepaling die erop volgt geldt voor alle genoemde personen of zaken afzonderlijk. Het 
voorzetsel по kan worden gevolgd door: 

§ een zelfstandig naamwoord in de datief 

Де́ти получи́ли по пакет́у.           De kinderen kregen ieder ’n pakje. 

§ het telwoord один́ één in de datief 

Де́ти получи́ли по одному́ пакет́у.      De kinderen kregen ieder е́е́n pakje. 

§ een telwoord in de accusatief (behalve оди́н één) 

Ученикам́ раздал́и по четы́ре тетра́ди.   Men gaf iedere leerling vier schriften. 
Ка́ждому вы́дали по сто сигарет́.       Iedereen kreeg 100 sigaretten. 
Мы купи́ли по дво́е но́жниц.          Wij kochten ieder twee scharen. 
 

под + acc. tegen (van tijd, leeftijd) 
Они́ верну́лись под ве́чер. Zij keerden tegen de avond terug. 
Ему́ под со́рок. Hij is tegen de veertig. 
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Het voorzetsel под + acc. en + instr. wordt ook gebruikt in plaats- en richtingsbe-
palingen en in abstractere contexten. Zie voor beide §11.4.3.  

при + loc.  1) bij 
         2) in aanwezigheid van 
         3) in de tijd van, onder 

би́тва при Бородине́ de slag bij Borodino 
при мы́сли о…  bij de gedachte aan… 
при ка́ждом ша́ге bij elke stap 

Он об э́том говори́л при мне. Hij sprak daarover waar ik bij was. 

при Петре́ Пе́рвом onder Peter de Grote 

про + acc. over, aangaande (spreektaal) 
Мы говори́ли про кани́кулы. We spraken over de vakantie. 

с + instr. met, samen met, in gezelschap van 
говори́ть с учи́телем met de leraar spreken 
ко́фе с са́харом koffie met suiker 

 

 

De betekenis met behulp van wordt niet uitgedrukt door с + instr., maar door 
een instrumentalis zonder enig voorzetsel (zie §2.1.1). 

писа́ть карандашо́м   met een potlood schrijven 

платит́ь телефо́ном   betalen met je telefoon 
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12. VOEGWOORDEN 

12.1 Nevenschikkende voegwoorden 

 

 
Nevenschikkend en onderschikkend 
Voegwoorden worden gebruikt om twee zinnen of woorden samen te voegen. 
Voegwoorden kunnen nevenschikkend en onderschikkend zijn.  

Nevenschikkende voegwoorden voegen twee woorden, woordgroepen of 
hoofdzinnen aan elkaar. In het Nederlands gaat het bijvoorbeeld om en, of, maar 
en want. 

Jan en Piet 
Jan of Piet 
de rode en de groene auto 

Ik ging naar de bioscoop en ik ging naar de winkel. 
Ik wilde naar de bioscoop, maar het ging regenen. 
Ik moest naar de winkel, want ik had niets te eten in huis. 

Onderschikkende voegwoorden voegen een hoofdzin en een bijzin aan elkaar. In 
het Nederlands gaat het bijvoorbeeld om dat, of, hoewel en terwijl. 

Ik zag dat hij het niet aankon. 

Ik weet niet of hij nog thuiskomt. 
Of er vandaag nog gevoetbald wordt, is nog niet bekend. 

Ik ging naar de winkel, hoewel ik helemaal niets nodig had. 

Terwijl ik naar de winkel liep, bedacht ik dat ik niets nodig had. 

In het Nederlands zijn bijzinnen te herkennen doordat de persoonsvorm achter-
aan in de zin staat (… dat hij elke avond naar de bioscoop gaat).  

In hoofdzinnen staat de persoonsvorm vooraan in de zin: op de tweede plek (Hij 
gaat elke avond naar de bioscoop) of – in vragen – op de eerste (Gaat hij elke avond 
naar de bioscoop?). 

Nevenschikkende voegwoorden in het Russisch zijn over het algemeen onproblematisch. De 
belangrijkste zijn: 
и en 
а en, maar 
но maar 
De drie nevenschikkende voegwoorden и en, а en, maar en но maar koppelen twee elementen 
(woorden of zinnen) aan elkaar. De voegwoorden doen dat met toenemend contrast.  
Het voegwoord и is het neutraalst: het koppelt twee zaken aan elkaar zonder enige tegenstelling 
of contrast. Het wordt simpelweg vertaald met en.  

Иван и Пётр Ivan en Pjotr 

Шёл дождь и бы́ло темно́.  Het regende en het was donker. 
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Het voegwoord а drukt al iets meer contrast uit, waarbij echter geen sprake is van een conflict 
of iets wat tegen de verwachting in gaat. Dit kan in het Nederlands worden weergegeven met 
maar, maar het Nederlandse en is vaak de beste keuze. Alternatieven zijn een constructie met 
terwijl of zelfs helemaal niets.  

Ива́н чита́ет, а Пётр смо́трит телеви́зор. Ivan zat te lezen en Pjotr keek televisie. /  
Ivan zat te lezen, terwijl Pjotr televisie keek. 

Ко́шка чёрная, а соба́ка бе́лая. De kat is zwart, de hond wit.  

А wordt ook gebruikt in de constructie не … а … niet … maar … Hiermee wordt iets gedefini-
eerd via een ontkenning. 

Это не газе́та, а журна́л. Dat is geen krant maar een tijdschrift. 
Не хо́лодно, а тепло́. Niet koud maar warm. 

Het voegwoord но wordt gebruikt als sprake is van een echte tegenstelling, van iets wat tegen 
de verwachting ingaat. In het Nederlands wordt dit weergegeven met maar. Het contrast kan in 
het Nederlands worden versterkt met een woord als toch. 

Он уже́ под се́мьдесят лет, но ещё рабо́тает. Hij is al tegen de 70, maar hij werkt nog. 
Маши́на ста́рая, но надёжная. De auto is oud maar (toch) betrouwbaar. 

и́ли of 
Иван ил́и Пётр Ivan of Pjotr 

Шёл дождь ил́и нет?  Regende het of niet? 

12.2 Onderschikkende voegwoorden 

12.2.1 что dat en чтоб́ы dat, opdat, om te 

что dat 
Het verbindende voegwoord что dat wordt gebruikt voor het ‘gewoonste’ type bijzin, waarvoor 
ook in het Nederlands dat wordt gebruikt. In combinatie met werkwoorden als сказа́ть zeggen 
gaat het om de indirecte rede. 

Я не знал, что он до́ма.                Ik wist niet, dat hij thuis was. 

Странно, что но́ги боля́т.               Het is vreemd dat mijn benen pijn doen. 

Они́ реши́ли, что сва́дьба бу́дет необы́чной.  Ze besloten dat het een ongewone bruiloft zou worden. 

Он сказа́л, что он стуе́нт.               Hij zei dat hij student was. 
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Tijdgebruik in bijzinnen met что 
In het Russisch wordt in een bijzin met что dezelfde tijd gebruikt als wanneer de hande-
ling was uitgedrukt in een hoofdzin. Dit is anders dan In het Nederlands, waar het heel 
gebruikelijk is – maar niet verplicht – om in de bijzin dezelfde werkwoordstijd te gebrui-
ken als in de hoofdzin. 

tegenwoordige tijd 
Он сказа́л: «Я студе́нт».            Hij zei: “Ik ben student.” 
Он сказа́л, что он студе́нт.          Hij zei dat hij student was (is). 

verleden tijd 
Он сказа́л: «Я был студе́нтом».       Hij zei: “Ik was student.” 
Он сказа́л, что он был студе́нтом.      Hij zei dat hij student was (was  

geweest). 

Я сказал́: «Я поговори́л с Алексе́ем».    Ik zei: “Ik heb met Aleksej gesproken.” 
Я сказал́, что я поговори́л с Алексе́ем.  Ik zei dat ik met Aleksej had (heb)  

gesproken. 

toekomende tijd 
Я сказал́: «Я поговорю ́с Алексе́ем».    Ik zei: “Ik zal met Aleksej spreken.” 
Я сказал́, что я поговорю ́с Алексе́ем.   Ik zei dat ik met Aleksej zou (zal)  

spreken. 

Door dit verschil tussen het Nederlands en het Russisch moet bij het vertalen altijd extra 
worden opgelet dat de juiste werkwoordstijd wordt gebruikt. 

что́бы 1) dat 
2) opdat, om te 

In sommige gevallen wordt in plaats van что het voegwoord что́бы dat gebruikt, een samen-
voeging van что en het partikel бы (zie §13.7). 

 

In een bijzin met что́бы kan het werkwoord nooit in de tegenwoordige of toe-
komende tijd staan. In principe staat het werkwoord in de verleden tijd; in som-
mige gevallen (zie hieronder) is ook een infinitief mogelijk. 

Что́бы dat moet worden gebruikt:  
§ als de hoofdzin een werkwoord bevat dat een wens uitdrukt, zoals хоте́ть willen, 

проси́ть vragen, verzoeken of in sommige contexten сказа́ть zeggen: 
Оте́ц хо́чет, чтоб́ы сын поступи́л в университе́т. Vader wil dat zijn zoon naar de universiteit gaat. 

 

Als de ‘bedrijver’ van de gewenste handeling dezelfde is als van хоте́ть of een 
ander werkwoord dat willen uitdrukt, blijft – net als in het Nederlands – het voeg-
woord achterwege en volgt een infinitief: 

Мы хоти́м поех́ать в Москву́.        We willen naar Moskou. 
Ему́ не хотел́ось рабо́тать.         Hij had geen zin om te werken. 
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§ als de hoofdzin een werkwoord bevat dat een verzoek of eis uitdrukt, zoals проси́ть 
vragen, verzoeken of in sommige contexten сказа́ть zeggen: 

Мам́а попроси́ла сы́на, чтоб́ы он купи́л биле́ты. Moeder vroeg haar zoon kaartjes te kopen. 

Я сказал́, чтоб́ы он пришёл во́время. Ik zei dat hij op tijd moest komen. 

 

Bij een verzoek of eis spreken we van een indirecte gebiedende wijs. 

Он сказа́л: «Приди́ во́время».       Hij zei: “Kom op tijd.” 
Он сказа́л, чтоб́ы я пришёл во́время.  Hij zei dat ik op tijd moest komen. 

Als in combinatie met het werkwoord сказат́ь zeggen geen sprake is van een ver-
zoek of eis, wordt het ‘gewone’ voegwoord что dat gebruikt: 

Он сказа́л, что ́я пришёл во́время.    Hij zei dat ik op tijd was gekomen. 

§ als het gezegde van de hoofdzin bijwoorden bevat als на́до nodig, ну́жно nodig, 
необходи́мо noodzakelijk, ва́жно belangrijk. 

На́до, чтоб́ы они́ раздели́ли ме́жду собо́й труд. Het is nodig dat ze het werk onderling verdelen. 
Ну́жно, чтоб́ы вы пришли́.         Het is nodig dat u komt. 
Необходи́мо, чтоб́ы все прису́тствовали.     Het is noodzakelijk dat iedereen aanwezig is. 
Ва́жно, чтоб́ы все э́то по́няли.         Het is belangrijk dat iedereen dit begrijpt. 

 

Voor het Nederlandse voegwoord of – dat wordt gebruikt in indirecte vraagzin-
nen – wordt in het Russisch geen voegwoord gebruikt, maar het vraagpartikel 
ли: 

Я не знал, что он до́ма.        Ik wist niet dat hij thuis was. 
Я не знал, до́ма ли он.         Ik wist niet of hij thuis was. 

Zie voor de gebruiksregels voor indirecte vraagzinnen §13.2.3. 

Het voegwoord что́бы wordt ook gebruikt in de betekenis van het Nederlands opdat, om te, 
namelijk om het beoogde doel van een handeling aan te geven. Als het onderwerp van hoofd- 
en bijzin hetzelfde is, wordt in de bijzin een inifinitief gebruikt; in andere gevallen volgt de bij 
что́бы gebruikelijke verleden tijd. 

Она́ меня́ утеша́ла, чтоб́ы я не пла́кал. Ze troostte mij, opdat ik niet zou huilen. 
Он говори́т гро́мко, чтоб́ы все его́ слы́шали. Hij spreekt luid, opdat iedereen hem kan horen. 
Все побежа́ли, чтоб́ы успет́ь на по́езд. Iedereen begon te rennen om de trein te halen. 
Что нам де́лать, чтоб́ы лу́чше жить? Wat moeten we doen om beter te leven? 

12.2.2 ес́ли indien, als 

Het voegwoord е́сли indien, als drukt een voorwaarde uit waaraan moet worden voldaan: 
 

Если Пётр сдаст экза́мен, он пое́дет в о́тпуск. Als (indien) Pjotr slaagt voor zijn tentamen, dan 
gaat hij op vakantie. 

Если бу́дешь в магази́не, купи́ хле́ба. Als (indien) je in de winkel bent, koop dan brood. / 
Mocht je naar de winkel gaan, neem dan wat 
brood mee. 
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Если of когда?́ 
Een keuze tussen когда́ en е́сли moet vooral worden gemaakt bij gebeurtenissen die nog 
niet hebben plaatsgevonden, vooral omdat in het Nederlands in beide gevallen het voeg-
woord als kan worden gebruikt. 

Met ес́ли wordt een voorwaarde geformuleerd waaraan moet worden voldaan. Deze voor-
waarde in de bijzin kan onvervuld blijven, waardoor de handeling in de hoofdzin niet zal 
plaatsvinden. In het Nederlands kan dan ook indien worden gebruikt (en nooit wanneer). 

Если он придёт, я тебе́ позвоню.́ 
   Als (indien) hij komt, bel ik je. 

In een bijzin met когда ́wordt verwezen naar een gebeurtenis waarvan vaststaat dat die zal 
optreden (of waarvan dat in ieder geval wordt aangenomen. Op het moment dat die ge-
beurtenis in de bijzin optreedt, zal de handeilng in de hoofdzin worden uitgevoerd. In het 
Nederlands kan dan wanneer worden gebruikt (en nooit indien). 

Когда́ он придёт с рабо́ты, я тебе́ позвоню.́ 
   Als (wanneer) hij weer terug is van zijn werk, bel ik je. 

Het voegwoord е́сли wordt ook gebruikt met het partikel бы. Dit ес́ли бы geeft een irrealis 
aan: een onvervulde of onvervulbare voorwaarde. Zie daarvoor §13.7. 

12.2.3 потому ́что omdat, doordat en так как omdat, doordat 

De belangrijkste voegwoorden om een reden of oorzaak mee aan geven zijn потому́ что om-
dat, doordat en так как omdat, doordat.  
Een belangrijk verschil tussen deze потому́ что en так как is dat een bijzin met потому́ что 
niet voor de hoofdzin kan staan. Als de gegeven reden of oorzaak aan het begin van een zin 
staat, moet dus voor так как gekozen worden. In andere gevallen zijn ze in principe synoniem, 
al komt потому́ что vaker voor. 

Мария́ легла́ спать, потому ́что/так как она́ 
уста́ла по́сле до́лгого дня. 

Maria ging naar bed, omdat ze moe was na een 
lange dag. 

Ива́н опозда́л на рабо́ту, потому ́что/так как 
он попа́л в про́бку. 

Ivan was te laat op zijn werk, omdat hij in de file 
was beland. 

Так как попа́л в про́бку, Ива́н опозда́л на 
рабо́ту. 

Doordat hij in de file belandde, kwam Ivan te laat 
op zijn werk. 

Так как шёл дождь, мои́ боти́нки уже́ бы́ли в 
грязи́. 

Doordat het regende, zaten mijn laarzen al onder 
de modder. 

 

Doordat en omdat: oorzaak en reden 
In het Nederlands wordt doordat traditioneel gebruikt om een oorzaak aan te geven, om-
dat om een reden aan te geven. Het verschil tussen deze twee is dat de gevolgen van een 
oorzaak als ‘vanzelf’ optreden (dus zonder dat iemand daar invloed op heeft), terwijl aan 
de gevolgen van een reden een wilsbesluit ten grondslag ligt. 

Doordat het regende, werd ik nat. 
Omdat het regende, ben ik niet gaan wandelen. 
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Dit onderscheid wordt in het Nederlands minder strikt gehandhaafd dan voorheen. Ook 
voor oorzaken kan tegenwoordig omdat gebruikt worden. 

12.2.4 Vraagwoorden als voegwoord 

Ook de vragende voornaamwoorden кто? wie? en что? wat? (zie §5.3.1), een aantal vragende 
bijwoorden (zie §4.2) en het vragende telwoord ско́лько? hoeveel? (zie §6.1.4, §6.9.1) kunnen 
als onderschikkend voegwoord worden gebruikt: 
кто wie 

Я не зна́ю, кто позвони́л Ма́ше. Ik weet niet wie Masja heeft opgebeld. 
Я спроси́л её, с кем она́ говори́ла. Ik vroeg haar met wie ze had gesproken. 

что wat 
Я не зна́ю, что он ви́дел. Ik weet niet wat hij zag. 
Я спроси́л её, о чём она́ говори́ла. Ik vroeg haar waarover ze had gesproken. 

 

 

Dit voegwoord что wat – dat altijd verwijst naar iets concreets – is dus niet het-
zelfde als het algemene, inhoudsloze, voegwoord что dat dat is behandeld in 
§12.2.1. 

когда́ toen; wanneer, als 
Когда я верну́лся домо́й, никого́ не́ было. Toen ik thuiskwam, was er niemand. 
Когда́ я на рабо́те, я не отвеча́ю на звонки́. Als ik op mijn werk ben, neem ik mijn telefoon niet op. 

 

 

In het Nederlands verwijst toen naar een eenmalige gebeurtenis in het verle-
den. Met wanneer en als wordt in het verleden verwezen naar een gewoonte of 
vaker optredende situatie. 

Als het gaat over het heden of de toekomst, kunnen wanneer en als zowel naar 
een eenmalige gebeurtenis als naar een gewoonte of vaker optredende situatie 
verwijzen. 

Zie ook het voegwoord van voorwaarde е́сли indien, als hierboven. 

где waar 
Она́ спроси́ла его́, где он был. Ze vroeg hem waar hij was geweest. 

как hoe 
Евге́ния зна́ла, как справлят́ься с таким́и 
дела́ми. 

Jevgenia wist hoe ze dat soort zaken moest aan-
pakken. 

Ты не ви́дел, как он сча́стлив? Heb je niet gezien hoe gelukkig hij is? 
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Het voegwoord как kan ook een bijzin van tijd inluiden. Het betekent dan sinds: 
Прошло́ два го́да, как мы познако́мились. 

   Er is twee jaar verstreken sinds wij elkaar leerden kennen. 

как то́лько zodra 
Как то́лько я зако́нчу дома́шнюю рабо́ту, 
пойду́ гуля́ть. 

Zodra ik mijn huiswerk af heb, ga ik wandelen. 

Я верну́сь, как то́лько он уйдёт. Ik kom terug zodra hij weg is. 

куда́ waarheen 
Я не зна́ю, куда́ идёт Серге́й. Ik weet niet waar Sergej heen gaat. 
Куда́ ни посмо́тришь – везде́ была́ вода́. Waarheen je ook keek, overal was water. 

отку́да waarvandaan 
Он не сказа́л, отку́да он звони́л. Hij zei niet waar hij vandaan belde. 

ско́лько hoeveel 
Он спроси́л, ско́лько я заплати́л за но́вое 
пальто́. 

Hij vroeg hoeveel ik voor die nieuwe jas betaald 
had. 

Неизве́стно, ско́лько кандида́т в президе́нты 
плат́ит нало́гов. 

Het is onbekend hoeveel belasting de presidents-
kandidaat betaalt. 

12.2.5 пока ́terwijl, zolang en пока ́(не) totdat 

пока́ + imperfectief werkwoord terwijl, zolang 
Als in de hoofdzin een imperfectief werkwoord wordt gebruikt, vallen de handelingen van de 
twee werkwoorden samen: 

Пока́ Та́ня занима́лась, Андре́й помога́л 
мат́ери гото́вить у́жин. 

Terwijl Tanja zat te studeren, hielp Andrej zijn 
moeder het eten klaar te maken. 

Пока́ она́ убирал́а ко́мнату, я рабо́тал. Terwijl zij de kamer opruimde, zat ik te werken. 
Ка́ждый день, пока́ я был бо́лен, ко мне при-
ходи́л Вадим́. 

Elke dag, zolang ik ziek was, kwam Vadim bij me. 

Пока́ окно́ бы́ло закры́то, в ко́мнате не́ было 
хо́лодно. 

Zolang het raam dicht was, was het in de kamer 
niet koud. 

Пока́ шёл дождь, де́ти остава́лись до́ма. Zolang het regende, bleven de kinderen thuis. 

Als in de hoofdzin een perfectief werkwoord wordt gebruikt, bereikte die handeling haar na-
tuurlijke eindpunt terwijl de handeling van de bijzin op dat moment nog doorliep:  

Пока́ това́рищи разгова́ривали (ipf.)., он успе́л 
(pf.) сходи́ть в магази́н. 

Terwijl z’n vrienden zaten te praten, was hij erin 
geslaagd even naar de winkel te gaan. 

Пока́ они́ ходи́ли (ipf.) за водо́й, мы на́чали 
(pf.) собира́ть дрова́ для костра́. 

Terwijl zij water aan het halen waren, begonnen 
wij hout te sprokkelen voor het kampvuur. 

пока́ не + perfectief werkwoord totdat, tot  
De handeling in de hoofdzin wordt afgebroken door de in de bijzin genoemde handeling. In de 
hoofdzin treffen we een imperfectief werkwoord aan: 
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Он говори́л, пока́ я не прервал́ его́. Hij bleef praten, totdat ik hem onderbrak. 

Тебе́ на́до бу́дет занимат́ься до тех пор, пока́ 
не вы́учишь все слова́. 

Je zult net zo lang moeten studeren, tot je alle 
woorden kent. 

Звони́те, пока́ не ответ́ят. Blijf bellen, totdat ze opnemen. 

Он рабо́тал на фаб́рике, пока́ не поступи́л в 
университе́т. 

Hij werkte op een fabriek, totdat hij ging studeren 
aan de universiteit. 

Я рабо́тал, пока́ совсем́ не стемне́ло. Ik werkte tot het helemaal donker was geworden. 

Een perfectief werkwoord in de hoofdzin is alleen mogelijk met een ontkenning. 
Я не приду́, пока́ ты не ска́жешь, в чём де́ло. Ik kom niet, totdat je me zegt wat er aan de hand is. 

Na werkwoorden met de betekenis wachten – en situaties die een element van wachten uitdruk-
ken – wordt in een bijzin met пока + perfectief werkwoord meestal geen ontkenning gebruikt.  
 

Мам́а подождала́, пока́ стари́к перешёл че́рез 
у́лицу. 

Mama wachtte, totdat de oude man was overgestoken. 

Мам́а ждала́, пока́ стари́к перейдёт че́рез 
у́лицу. 

Mama wachtte, totdat de oude man zou zijn overgesto-
ken. 

Сиди́ здесь, пока́ я приду́. Blijf hier zitten, totdat ik kom. 

Прошло́ три часа́, пока́ пришёл до́ктор. Er verstreek drie uur, voor de dokter kwam. 

Бог зна́ет ско́лько вре́мени пройдёт, пока́ вам 
приду́т на по́мощь. 

God weet hoe lang het duurt voor men u te hulp komt. 

 

 

Het woord пока ́kan ook optreden als bijwoord. Het heeft dan de betekenis voor-
lopig, tot dusver, vooralsnog. 

Пока́ ничего́ не изве́стно.        Tot dusver is er niets bekend. 
Пока́ всё шло по пла́ну.         Tot nog toe verliep alles volgens plan. 
Хоти́те вина?́ Спаси́бо, пока́ нет.   Wilt u wijn? Dank u,voorlopig niet. 

Opvallend is ten slotte het frequente gebruik van пока́ als informele afscheids-
groet, vergelijkbaar met het Nederlandse doei, doeg of later. 

12.2.6 Overige onderschikkende voegwoorden 

хотя́ hoewel, ofschoon 
несмотря́ на то, что hoewel 

Хотя́ я чу́вствовал себя́ пло́хо, я пошёл на 
рабо́ту. 

Hoewel ik me beroerd voelde, ben ik toch naar m’n 
werk gegaan. 

Хотя́ я сейча́с и ста́рый челове́к, (но) сил у 
меня́ сто́лько же, ско́лько бы́ло ра́ньше. 

Al ben ik dan nu een oude man, ik heb nog even-
veel kracht als vroeger. 

Несмотря́ на то, что он говори́л о́чень ти́хо, мы 
всё по́няли. 

Hoewel hij heel zachtjes sprak, begrepen wij alles. 

 

 

Als de bijzin met хотя́ voorafgaat aan de hoofdzin, mag deze hoofdzin worden 
ingeleid door но. 
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вме́сто того́, что́бы + inf. in plaats van te … 
Вме́сто того, что́бы слу́шать, ты всё смо́тришь 
в окно́. 

In plaats van te luisteren, kijk je steeds maar uit 
het raam. 

едва́ …, как … nauwelijks …, of, nog maar net …, of 
Он едва́ вошёл в дом, как пошёл дождь. Hij was nog maar nauwelijks binnen, of het begon 

te regenen. 
 

 

Het woord едва ́komt ook voor als bijwoord. Het betekent dan nauwelijks, am-
per, nog maar net: 

Он едва́ начина́ет говори́ть по-ру́сски.   
   Hij begint nog maar net Russisch te spreken. 

Мы едва́ успе́ли на по́езд. 
   We haalden de trein nog maar net. 

пе́ред тем как voor, voordat, alvorens 
пре́жде чем voor, voordat, alvorens 

Пе́ред тем как уех́ал, он си́льно рассерди́лся. Voordat hij wegging, was hij heel kwaad geworden. 

Дава́й поговори́м, преж́де чем он придёт. Laten we even praten, voor hij komt. 

 

 

Als de hoofd- en de bijzin hetzelfde onderwerp hebben, volgt na преж́де чем 
een infinitief (vergelijk het Nederlandse alvorens te + infinitief): 

Пре́жде чем написат́ь письмо́, я хочу́ поговори́ть с ней.  
   Alvorens een brief te schrijven, wil ik met haar praten. 

Het woord преж́де komt ook voor als bijwoord in de betekenis vroeger. 

Пре́жде он быва́л ча́сто у нас.     Vroeger kwam hij vaak bij ons. 
Она́ пришла́ пре́жде нас всех.     Zij kwam het eerst van ons allemaal. 

Пре́жде всего́ расскажи́ мне, что случи́лось.  
   Vertel me allereerst wat er gebeurd is. 

Behalve in de vaste combinatie пре́жде всего́ allereerst, voor alles is dit bij-
woord пре́жде synoniem met ран́ьше vroeger. 

по́сле того́ как nadat 
Его́ жизнь измени́лась, по́сле того́ как 
роди́тели развели́сь. 

Zijn leven veranderde nadat zijn ouders waren ge-
scheiden. 
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13. ZINSBOUW EN BIJZONDERE CONSTRUCTIES 

13.1 Ontkenning 

Het ontkennende partikel не niet, geen staat onmiddellijk vо́оŕ het woord dat wordt ontkend.  
Пе́тя не до́ма, а в университет́е. Petja is niet thuis, maar op de universiteit. 

Она́ не голла́ндка, а ру́сская. Ze is geen Nederlandse, maar Russin. 

Я не знал, что у тебя́ экзам́ен. Ik wist niet dat jij examen had. 

Ва́ня чита́ет, а Пет́я не чита́ет. Vanja leest, maar Petja leest niet. 

In combinatie met ontkennende voornaamwoorden, ontkennende bijwoorden met ни- of an-
dere constructies met ни (zoals ни ра́зу nooit, niet één keer) wordt in het Russisch een dubbele 
ontkenning gebruikt. 

Ива́н там никогда ́не ́был. Ivan is daar nooit geweest. 

Я не знаю́ никакоѓо Ива́нова. Ik ken helemaal geen Ivanov. 

Нигде ́не ́было сне́га. Er lag nergens sneeuw. 

Он ни раз́у не пришёл к нам. Hij is niet één keer bij ons geweest. 

Wanneer in een samengestelde zin het tweede gezegde wordt weggelaten, wordt не vervangen 
door нет. 

Ва́ня чита́ет, а Пет́я нет. Vanja leest, maar Petja niet. 

In vragen en verzoeken kan не op dezelfde manier worden gebruikt als soms en misschien in 
het Nederlands. 

Не мо́жете ли вы мне сказат́ь, где Ива́н? Kunt u me misschien zeggen waar Ivan is? 

Он не у вас? Is hij soms bij u? 

13.2 Vraagzinnen 

13.2.1 Zinnen met een vraagwoord 

Een zin kan een vraag zijn door de aanwezigheid van een vragend voornaamwoord (zie §5.3), 
vragend bijwoord (zie §4.3) of vragend telwoord (zie §6.1.4, §6.9.1). Voorbeelden van derge-
lijke woorden zijn кто? wie?, что? wat?, како́й? wat voor?, где? waar? en ско́лько? hoeveel? 

Что он писа́л? Wat heeft hij geschreven? 

Когда ́она́ была́ здесь? Wanneer is ze hier geweest? 

Скол́ько у э́того бога́того челове́ка маши́н? Hoeveel auto’s heeft die rijke man? 

13.2.2 Zinnen zonder vraagwoord 

In Russische vraagzinnen zonder vraagwoord is de woordvolgorde meestal gelijk aan de woord-
volgorde in bevestigende zinnen. In de geschreven taal geeft alleen het vraagteken aan dat het 
een vraagzin betreft. 

Он говори́л по-ру́сски. Hij sprak Russisch. 

Он говори́л по-ру́сски? Sprak hij Russisch? 
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Она́ хоро́шая студе́нтка. Ze is een goede studente. 

Она́ хоро́шая студе́нтка? Is ze een goede studente? 

In gesproken taal onderscheiden vraagzinnen zich van bevestigende door een specifieke vraag-
intonatie. 

 

Dat in het Russisch de woordvolgorde in een vraagzin hetzelfde blijft, wijkt af van 
de situatie in het Nederlands, waar een zin vragend kan worden gemaakt door 
onderwerp en persoonsvorm om te draaien. 

13.2.3 Indirecte vraagzinnen 

Voor indirecte vraagzinnen gebruikt het Russisch het vraagpartikel ли. Het woord waarnaar 
gevraagd wordt – meestal is dat het gezegde – staat aan het begin van de bijzin en wordt onmid-
dellijk gevolgd door ли. In het Nederlands wordt in dit soort vragen het onderschikkende voeg-
woord of gebruikt. 

Преподават́ель спроси́л меня́, пон́ял ли я уро́к. De docent vroeg me of ik de les had begrepen. 

Он спроси́л меня́, мож́но ли здесь кури́ть. Hij vroeg me of je daar mocht roken. 

Он меня́ спра́шивает, дом́а ли мой оте́ц. Hij vraagt me of mijn vader thuis is. 

Я не знал, пон́ял ли он вопро́с. Ik wist niet of hij de vraag had begrepen. 
 

Het vraagpartikel ли in directe vragen 
Het vraagpartikel ли wordt soms ook wel gebruikt in directe vragen. Het betreft dan 
meestal een beleefdheidsformule om een verzoek uit drukken of een vraag te stellen. 

Не мо́жете ли вы мне сказат́ь …?      Kunt u me misschien zeggen …? 
Не могу́ ли я … ?                 Kan ik misschien …? 
Не зна́ете ли вы …?               Weet u soms …? 

13.3 Er is, er is niet, hebben 

13.3.1 Er is 

Voor er is-zinnen – dat wil zeggen: zinnen waarin de aanwezigheid of het voorhanden zijn van 
iets of iemand wordt uitgedrukt – wordt het werkwoord быть zijn gebruikt. De structuur van 
de bevestigende er is-zin ziet er in de tegenwoordige, verleden en toekomende tijd als volgt uit: 

 есть  

plaatsbepaling был/была́/бы́ло/бы́ли zelfstandig naamwoord 
in de nominatief 

 бу́дет/бу́дут  

De plaatsbepaling – die niet verplicht is – kan optreden in de vorm van een bijwoord (zoals там 
daar en здесь hier) of een verbinding met een voorzetsel. 

Там есть хоро́ший рестора́н.  Daar zit een goed restaurant. 

В го́роде есть теа́тр? Есть. Is er in de stad een schouwburg? Ja. 
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В за́ле есть доска́? Is er in de zaal een bord? 

Да, доска́ есть. Ja, er is een bord. 

Wanneer niet de aanwezigheid van iets centraal staat, maar de hoeveelheid of een eigenschap, 
blijft есть achterwege. Ook wordt есть niet gebruikt wanneer men vraagt of meedeelt waar iets 
of iemand zich bevindt. 

Ско́лько теат́ров в го́роде? Hoeveel theaters zijn er in de stad? 

В го́роде четы́ре теат́ра. Er zijn vier theaters in de stad. 

Где твой слова́рь? Waar is jouw woordenboek? 

Мой слова́рь на столе́. Mijn woordenboek ligt op tafel. 

13.3.2 Er is niet 

In er is niet-zinnen wordt – net als in er is-zinnen – het werkwoord быть zijn gebruikt. Het 
grote verschil is, dat sprake is van een onpersoonlijke zin. De structuur van een er is niet-zin is 
als volgt: 

 нет  

plaatsbepaling не́ было zelfstandig naamwoord 
in de genitief 

 не бу́дет  

Doordat sprake is van een onpersoonlijke zin, bevat de zin geen onderwerp in de nominatief. 
In de verleden tijd wordt het onzijdig enkelvoud gebruikt, in het meervoud het enkelvoud.  

Там нет хоро́шего рестора́на. Er zit daar geen goed restaurant. 

В го́роде нет теат́ра? Is er in de stad geen schouwburg? 

В за́ле нет доски́. Er is in de zaal geen bord. 

В перево́де не́ было оши́бок. In de vertaling zaten geen fouten. 

В но́вом райо́не не бу́дет теат́ра. In de nieuwe wijk zal geen schouwburg komen. 
 

 

Het werkwoord in een er is niet-zin is altijd onzijdig en enkelvoud. Het richt zich 
dus niet naar het geslacht van datgene wat of die gene die er niet is. 

Там был хоро́ший рестора́н.       Daar was een goed restaurant. 
Там была ́хоро́шая апте́ка.        Daar was een goede apotheek. 
Там был́о хоро́шее кино́.         Daar was een goede bioscoop. 
Там был́и хоро́шие магази́ны.      Daar waren goede winkels. 

Там не ́было хоро́шего рестора́на.   Daar was geen goed restaurant. 
Там не ́было хоро́шей апте́ки.      Daar was geen goede apotheek. 
Там не ́было хоро́шего кино́.      Daar was geen goede bioscoop. 
Там не ́было хоро́ших магази́нов.   Daar waren geen goede winkels. 
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Onpersoonlijke zinnen 
Onpersoonlijke zinnen zijn zinnen zonder onderwerp in de nominatief. Het werk-
woord dat deel uitmaakt van het gezegde staat in het enkelvoud, in de verleden 
tijd bovendien altijd in de onzijdige vorm. 

Bij het meestvoorkomende type bestaat het gezegde uit een vorm van het koppel-
werkwoord быть zijn met de korte vorm onzijdig van een bijvoeglijk naamwoord 
als naamwoordelijk deel van het gezegde. 

Бы́ло уже́ по́здно. Het was al laat. 
Здесь бы́ло хо́лодно. Het was hier koud. 
Всё будет хорошо́. Alles komt goed. 

In de tegenwoordige tijd wordt het koppelwerkwoord быть zijn weggelaten: 

Уже́ по́здно. Het is al laat. 
В до́ме ти́хо. In huis is het stil. 

Ook andere koppelwerkwoorden kunnen voorkomen, zoals стать worden: 

В до́ме ста́ло тих́о. Het werd stil in huis. 
В до́ме ста́нет тих́о. Het zal stil worden in huis. 

Als naamwoordelijk deel van het gezegde kan ook een werkwoordelijke bijzin 
optreden: 

Тру́дно бы́ло отве́тить на э́тот 
вопро́с. 

Het was moeilijk antwoord te geven op 
die vraag. 

Тру́дно отве́тить на э́тот вопро́с. Het is moeilijk antwoord te geven op die 
vraag. 

Een persoon of zaak die direct betrokken is bij de handeling – het ‘gevoelde on-
derwerp’ – staat in dergelijke zinnen vaak in de datief. Letterlijk kan dit worden 
opgevat als aan iemand/iets is het …  

Ему́ бы́ло пло́хо. Hij voelde zich niet lekker. 
Ему́ плохо. Hij voelt zich niet lekker. 

Мне тру́дно бы́ло сказат́ь 
пра́вду. 

Ik vond het moeilijk de waarheid te zeg-
gen. 

Алекса́ндру тру́дно бу́дет. Aleksandr zal het moeilijk krijgen. 
 

13.3.3 Hebben en niet hebben 

Voor het uitdrukken van bezit gebruikt het Russisch gewoonlijk niet het werkwoord hebben, 
maar een variant van de er is-constructie: 

 есть  
у + bezitter  

in de genitief был/была́/бы́ло/бы́ли bezit  
in de nominatief 

 бу́дет/бу́дут  
 

 У тебя́ есть ру́чка? Нет. Heb je een pen? Nee. 

У Та́ни есть сын. Tanja heeft ’n zoon. 

У тебя́ есть де́ти? Heb je kinderen? 

У Ива́на есть хоро́ший слова́рь. Ivan heeft een goed woordenboek. 



 

273 
 

У Мит́и бы́ли но́вые часы́. Mitja had een nieuw horloge. 

In haar ontkende vorm luidt de constructie als volgt: 

 нет  
у + bezitter  

in de genitief не́ было bezit  
in de genitief 

 не бу́дет  
 

У Игоря нет бра́та. Igor heeft geen broer. 

У него́ нет ни отца́, ни мат́ери. Hij heeft vader, noch moeder. 

У меня́ нет словаря́. Ik heb geen woordenboek. 

У него́ не́ было телефо́на. Hij had geen telefoon. 

Wanneer het hebben of niet-hebben niet centraal staat, maar het bezit zélf, of de hoeveelheid 
of een eigenschap ervan, blijft de vorm есть achterwege. 

Кака́я у тебя́ маши́на? Но́вая? Wat voor een auto heb je? Een nieuwe? 

Да, у меня́ но́вая маши́на. Ja, ik heb een nieuwe auto. 

У тебя́ хоро́ший слова́рь? Heb je een góed woordenboek? 

Нет, плохо́й. Nee, een slecht. 

Ско́лько у тебя́ детей́? Hoeveel kinderen heb je? 

У него́ две маши́ны? Heeft hij twee auto’s? 

De volgende zinnen zijn allebei mogelijk: 
Ива́на не́ было на рабо́те. Ivan was niet op z’n werk. 
Ива́н не́ был на рабо́те. Ivan is niet op z’n werk geweest. 

In de eerste zin is sprake van een onpersoonlijke constructie (zie het kader ‘Onpersoonlijke 
zinnen’ in §13.3.2), in de tweede van een persoonlijke constructie.  
In de variant met een onpersoonlijke constructie wordt gesproken van een observerend per-
spectief: de situatie wordt van buitenaf beschreven, bijvoorbeeld vanuit het perspectief van 
Ivans collega’s of vanuit dat van de verteller.  
In de variant met een persoonlijke constructie wordt gesproken van een participerend perspec-
tief: het beschrijft de situatie gezien vanuit het onderwerp, Ivan. 
 

Het werkwoord имет́ь hebben 
Het Russisch kent wel degelijk een ‘echt’ werkwoord hebben: имет́ь. Het wordt vervoegd 
als het type умет́ь kunnen van de e-vervoeging: имею́, имее́шь, име́ет … (zie §7.5.5). 

Dit werkwoord имет́ь wordt eigenlijk alleen gebruikt in abstracte contexten als име́ть 
пра́во het recht hebben, имет́ь значе́ние betekenis hebben en име́ть в виду́ bedoelen.  
 
Име́ть wordt nooit gebruikt voor het aanduiden van het bezitten van een concrete 
zaak. 
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13.4 Mogen en niet mogen 

Om mogen en niet mogen weer te geven, wordt in het Russisch een onpersoonlijke constructie 
gebruikt. 
мо́жно + infinitief mogen 

Здесь мож́но кури́ть. Hier mag men roken. / Hier mag gerookt worden. 

Тебе́ мож́но начинат́ь. Je mag beginnen. 

нельзя́ + infinitief niet mogen 
Пе́те нельзя ́курит́ь. Petja mag niet roken. 
Ему́ нельзя ́бы́ло остава́ться до́ма. Hij mocht niet thuis blijven. 

We zien dat de persoon op wie de uitspraak betrekking heeft, wordt weergegeven door een 
voornaamwoord of zelfstandig naamwoord in de datief. 
Мо́жно en нельзя́ kunnen ook de betekenis hebben van kunnen dan wel niet kunnen.  

Нельзя́ сказат́ь, что он хорошо́ объясни́л уро́к. Je kunt niet zeggen dat hij de les goed heeft uitge-
legd. 

Dit kan alleen wanneer het gaat om een mogelijkheid of onmogelijkheid in algemene zin, die 
niet aan een bepaalde persoon gebonden is. Er kan dan ook geen voornaamwoord of zelfstan-
dig naamwoord in de datief bij staan. 

13.5 Moeten, niet moeten en hoeven 

Het Russisch kent geen werkwoord dat een op een overeenkomt met het Nederlandse moeten. 
Om aan te geven dat iets noodzakelijk of verplicht is, wordt een reeks verschillende constructies 
gebruikt.  

на́до, ну́жно 
На́до en ну́жно worden gebruikt in een onpersoonlijke constructie. De persoon op wie de 
noodzaak betrekking heeft, staat in de datief. 

Оле́г не придёт к нам, ему́ ну́жно рабо́тать. Oleg komt niet naar ons toe, hij moet werken. 

Ему́ на́до бы́ло пойти́ к врачу́. Hij moest naar de dokter. 

Идёт дождь, тебе́ на́до бу́дет остат́ься до́ма. Het regent, je zult thuis moeten blijven. 

De ontkennende vorm не на́до heeft de betekenis niet hoeven: 
Не на́до помога́ть мне. Je hoeft me niet te helpen. 

Вчера́ ей не на́до бы́ло рабо́тать. Gisteren hoefde ze niet te werken. 

до́лжен 
Een moeten-constructie met до́лжен heeft de nuance van een morele verplichting.  
De zin met до́лжен – dat zich gedraagt als de korte vorm van een bijvoeglijk naamwoord (zie 
§3.6) – is een persoonlijke zin. Het bijvoeglijk naamwoord до́лжен richt zich dus in getal en 
geslacht naar het onderwerp: naast до́лжен bestaan de vormen должна́, должно́ en должны́. 
Ook het koppelwerkwoord быть –in de verleden en toekomende tijd – richt zich naar het on-
derwerp. 
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Де́ти, вы должны́ сиде́ть ти́хо. Kinderen, jullie moeten stil zitten. 

Я должна́ вам сказа́ть, что я не люблю ́гуля́ть. Ik moet u zeggen dat ik niet graag wandel. 

По́езд до́лжен был прийти́ в 6 часо́в. De trein zou (moest) om zes uur aankomen. 

приходи́ться ipf – прийти́сь pf 
De werkwoorden van het aspectpaar приходи́ться (ipf.) – прийти́сь (pf.) geeft een noodzaak 
door externe omstandigheden aan: gedwongen zijn te. De wil van de persoon doet niet ter zake.  
Приходи́ться – прийти́сь wordt gebruikt in een onpersoonlijke zin. Het perfectieve werk-
woord komt het vaakst voor: пришло́сь moest (verleden tijd) en придётся zal moeten (toeko-
mende tijd). 

В трамва́е нам пришлос́ь стоят́ь. In de tram hebben we moeten staan. 

Хо́чешь ты и́ли не хо́чешь, придётся е́хать. Of je nu wilt of niet, je zult moeten gaan. 

Вам придётся до́лго ждать. U zult lang moeten wachten. 

De imperfectieve vormen приходи́лось moest (verleden tijd) en прихо́дится moet (tegen-
woordige tijd) en duiden op herhaling of gewoonte. 

Мне ча́сто приходил́ось ночева́ть под от-
кры́тым не́бом. 

Ik heb vaak onder de blote hemel moeten slapen. 

Мне ча́сто приход́ится ночеват́ь под от-
кры́том не́бом. 

Ik moet vaak onder de blote hemel slapen. 

Infinitiefzin 
Soms wordt moeten in het Russisch weergegeven met een infinitiefzin. 

Что нам де́лать? Wat moeten we doen? 

Кого́ спроси́ть об э́том? Wie moet ik dat vragen? 

Вам откры́ть дверь? Moet ik de deur voor u opendoen? 

Помо́чь вам? Moet ik jullie helpen? 
 

 

Deze infinitiefconstructie wordt begrijpelijker door aan te nemen dat het woord 
на́до is weggevallen. Daardoor wordt de zin een variant op het vooraan in deze 
paragraaf genoemde type. 
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Het aspectgebruik bij moeten, niet moeten en hoeven 
Het aspectgebruik na woorden die moeten en niet moeten/hoeven aangeven, loopt paral-
lel met dat in de gebiedende wijs (zie §8.7). 

Напиши́те (pf.) ей зав́тра! 
Schrijf haar morgen! 

На́до ей за́втра написат́ь (pf.). 

Пишит́е (ipf.) ей поча́ще. 
Schrijf haar eens wat vaker! 

На́до ей поча́ще писат́ь (ipf.). 

Уже́ во́семь часо́в. Встава́й (ipf.). 
Het is (al) acht uur. Sta op.   

Уже́ во́семь часо́в. На́до встава́ть (ipf.). 

Не помога́йте (ipf.) мне. 
Help me niet. 

Вы не должны́ мне помога́ть (ipf.). 

Он сказа́л: «Не ве́рьте (ipf.) ему́». 
Hij zei: ‘Geloof hem niet’.  

Он сказа́л, что́бы я не ве́рил (ipf.) ему́. 
 

13.6 Werkwoorden: de lijdende vorm 

In het Russisch worden constructies met een lijdende vorm (ook wel passief genoemd) minder 
vaak gebruikt dan in het Nederlands. Onder meer als gevolg van de grotere vrijheid in de 
woordvolgorde treffen we in het Russisch vaak een actiefconstructie aan, waar men in het Ne-
derlands eerder een passiefconstructie zou gebruiken. 

Кни́ги выдают́ в чита́льном за́ле. De boeken worden in de leeszaal uitgeleend. 

Сона́ту исполня́ет Святосла́в Ри́хтер. De sonate wordt uitgevoerd door Svjatoslav Richter. 

Здесь продают́ ру́сские кни́ги. Hier worden Russische boeken verkocht. 

Сего́дня не рабо́тают. Vandaag wordt er niet gewerkt. 

Здесь не ку́рят. Hier wordt niet gerookt. 

Een ljdende vorm kan in het Russisch op twee manieren worden uitgedrukt, afhankelijk van 
het aspect. De handelende persoon – in het Nederlands uitgedrukt met een door-bepaling – 
wordt in een Russische lijdendevormconstructie weergegeven door de instrumentalis.  

 
Bedrijvende en lijdende vorm in het Nederlands 
Ook het Nederlands kent het verschil tussen de bedrijvende vorm (actief) en de 
lijdende vorm (passief): 

Hij leest een boek.                   [bedrijvend] 

Het boek wordt door hem gelezen.        [lijdend] 

De bouwvakkers hebben het huis gebouwd.  [bedrijvend] 

Het huis is door de bouwvakkers gebouwd.   [lijdend] 

De lijdende vorm wordt in het Nederlands gevormd met de hulpwerkwoorden wor-
den en (in de voltooid tegenwoordige tijd) zijn. Het lijdend voorwerp van een ac-
tieve zin is het onderwerp van de overeenkomstige passieve zin. Het onderwerp 
van een actieve zin wordt in de overeenkomstige passieve zin weergegeven door 
middel van een bepaling met door. 
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13.6.1 De lijdende vorm van perfectieve werkwoorden 

Bij perfectieve werkwoorden wordt de lijdende vorm uitgedrukt door middel van een vorm 
van het hulpwerkwoord быть zijn en het verleden passief deelwoord (zie §10.6).  

Verleden tijd 

Дом был построе́н в про́шлом году́. Het huis werd/was vorig jaar gebouwd. 

Tegenwoordige tijd 
Дом построе́н в про́шлом году́. Het huis is vorig jaar gebouwd. 

Так решено.́ Aldus is besloten. 

Об э́том уже́ напис́ано во вчера́шней газет́е. Daarover is al geschreven in de krant van gisteren. 

Эти брюќи сшит́ы мое́й сестро́й. Deze broek is genaaid door mijn zus. 
 

 

In de tegenwoordige tijd blijft het hulpwerkwoord быть achterwege (zie §13.8). 

Toekomende tijd 
Дом буд́ет построе́н в бу́дущем году́. Het huis wordt volgend jaar gebouwd. Het huis zal 

volgend jaar gebouwd worden/zijn. 

Рабо́та буд́ет закон́чена во́время. Het werk zal op tijd voltooid zijn. 

Он сказа́л, что рабо́та буд́ет сдел́ана во́время. Hij zei dat het werk op tijd zou worden/zijn vol-
tooid. 

 

 

Uit de voorbeelden blijkt dat de verleden tijd van het Russisch correspondeert 
met de onvoltooid verleden of voltooid verleden tijd van het Nederlands. 

De tegenwoordige tijd van het Russisch moet worden opgevat als toestand in 
het heden als gevolg van een handeling in het verleden. Hiervoor wordt in het 
Nederlands een voltooid tegenwoordige tijd gebruikt. 

De toekomende tijd van het Russisch komt overeen met de diverse toekomen-
detijdsvormen van het Nederlands. 

13.6.2 De lijdende vorm van imperfectieve werkwoorden 

Bij imperfectieve werkwoorden wordt de lijdende vorm uitgedrukt door het werkwoord door 
middel van het achtervoegsel -ся wederkerend te maken (zie §7.2).  

Дом строи́лся не́сколько лет. Er werd enkele jaren aan het huis gebouwd. 
Пла́ны выполнял́ись. De plannen werden uitgevoerd (= waren in uitvoe-

ring). 
Ко́мната освещае́тся ла́мпой. De kamer wordt door de lamp verlicht. 

Als het onderwerp een levend wezen is, is de met -ся gevormde lijdende vorm als regel niet 
mogelijk. In plaats daarvan wordt er in het Russisch vaak voor gekozen om in een bedrijvende 
vorm het lijdend voorwerp voorop te plaatsen: 
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Его би́ли. 
  (niet: Он би́лся) 

Hij werd geslagen.  

Люде́й заста́вили рабо́тать.  
  (niet: Люд́и заста́вились рабо́тать) 

De mensen werden gedwongen te werken. 

In een zin als Он мыл́ся kan het wederkerende achtervoegsel -ся wel worden gebruikt, maar dan niet 
met de passieve betekenis Hij werd gewassen, maar met de wederkerende betekenis Hij waste zich. 

13.7 Werkwoorden: het partikel бы 

Door het partikel бы toe te voegen aan een zin met de verledentijdsvorm van een werkwoord, 
ontstaat een zogeheten conjunctief. Ondanks deze verledentijdsvorm heeft deze conjunctief niet 
per se betrekking op de verleden tijd: afhankelijk van de context, kan het ook over de tegen-
woordige of de toekomende tijd gaan. 

Я рабо́тал бы сего́дня, е́сли бы …         Ik zou vandaag werken, als … 

Я рабо́тал бы вчера́, е́сли бы …          Ik zou gisteren gewerkt hebben, als … 

Я рабо́тал бы зав́тра, е́сли бы …          Ik zou morgen werken, als … 

De plaats van бы in de zin 
In een zin met бы staat dit partikel meestal nа ́het werkwoord.  

Я с удово́льствием пошёл бы зав́тра в теат́р. 
Ik zou morgen graag naar het theater gaan. 

Бы kan echter ook op een andere plaats in de zin staan, zonder dat de betekenis van de 
zin verandert:  

Я бы с удово́льствием пошёл зав́тра в теат́р. 
Я с удово́льствием бы пошёл зав́тра в теат́р. 

Bij deze vrije plaatsing van бы zijn er twee beperkingen: 

§ Het partikel бы kan nooit aan het begin van de zin staan. 

§ In bijzinnen met е́сли staat бы altijd onmiddellijk achter ес́ли 

Если бы я пошёл в теа́тр, … 
Als ik naar het theater zou gaan, … 

Dit е́сли бы wordt soms verkort tot ес́ли б. 

Het partikel бы wordt gebruikt: 
§ bij een onvervulde of onvervulbare voorwaarde (een zogeheten irrealis) 

Если бы я зна́ла, что ты придёшь, я бы оста́лась до́ма.  
Als ik had geweten dat je zou komen, was ik thuisgebleven. 

Если бы он закры́л окно́, здесь не́ было бы так хо́лодно.  
Als hij het raam dicht zou doen, zou het hier niet zo koud zijn. 

Я пошёл бы сего́дня в теа́тр, е́сли бы у меня́ бы́ло вре́мя.  
Ik zou vandaag naar de schouwburg gaan, als ik tijd had. 

Ter vergelijking: als sprake is van een voorwaarde die als wél vervulbaar wordt voorgesteld (‘rea-
lis’), wordt een toekomende tijd gebruikt. 
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Я сего́дня пойду́ в теа́тр, е́сли у меня́ бу́дет врем́я. 
Ik ga vandaag naar de schouwburg, als ik tijd heb. 

 

Bij een irrealis moet in het Russisch het partikel бы worden gebruikt in zowel de 
hoofdzin als de bijzin. 

Het Nederlands – waarin de irrealisbetekenis wordt uitgedrukt in de werkwoords-
tijd – is in zo’n geval minder strikt. In de hoofdzin kan zowel een ‘gewone’ voltooid 
verleden tijd staan (was thuisgebleven) als de ‘ingewikkelde’ voltooid verleden 
toekomende tijd (zou thuisgebleven zijn): 

Als ik geweten had dat je zou komen, was ik thuisgebleven. 
Als ik geweten had dat je zou komen, zou ik thuisgebleven zijn. 

§ bij een onvervulde (en vaak niet meer te vervullen) wens 
Бы́ли бы у меня́ де́ньги!        Had ik maar geld! 
Сдал бы я экзам́ен!           Had ik het examen maar gehaald! 
Пришёл бы он зав́тра!         Kwam hij morgen maar! 

§ om een verzoek, wens of eis milder te maken, of een welgemeend advies te geven (‘zou’) 
Вы бы лу́чше записа́ли э́то. 

U zou dit beter op kunnen schrijven. 

Лу́чше взял бы кни́гу и почита́л бы. 
Je zou er beter aan doen een boek te pakken en wat te lezen. 

Ты бы лу́чше оста́лась до́ма в таку́ю пого́ду. 
Je kunt beter thuisblijven met zo’n weer. 

Вы бы встава́ли! Уже́ во́семь часо́в. 
Jullie zouden eens moeten opstaan. ’t Is (al) acht uur. 

Я хоте́л бы поговори́ть с вам́и. 
Ik zou eens met u willen praten. 

А что бы вы сказа́ли об э́том? 
En wat zou u hiervan zeggen? 

§ in bijzinnen met ни (‘concessieve bijzinnen’): wie ook, wat ook, waaar ook, hoe ook 
Как бы он ни стара́лся, ничего́ из э́того не полу́чится.  

Hoe hij ook zijn best doet, er komt toch niets van terecht. 

Кто бы ни пришёл, скажи́ ему́, что меня́ нет.  
Wie er ook komt, zeg tegen hem dat ik er niet ben. 

Что бы он ни де́лал, ему́ всё удаётся. 
Wat hij ook doet, alles lukt hem.  

Где бы я ни был, студе́нты говоря́т, что ру́сский язы́к тру́дный.  
Waar ik ook ben, studenten zeggen dat Russisch moeilijk is. 
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13.8 Werkwoorden: de tegenwoordige tijd van быть zijn 

De tegenwoordige tijd van быть zijn wordt in de regel niet uitgedrukt. Als onderwerp en ge-
zegde beide een zelfstandig naamwoord zijn, wordt daartussen een gedachtestreepje geplaatst.24 

Он студе́нт. Hij is student. 

Мой брат – студе́нт. Mijn broer is student. 

Где Пётр? Он до́ма. Waar is Pjotr? Hij is thuis. 

Пётр до́ма? Нет, он не до́ма, а на рабо́те Is Pjotr thuis? Nee, hij is niet thuis, maar op z’n 
werk. 

Сего́дня хоро́ший день. Vandaag is het een mooie dag. 

Ско́лько дней в неде́ле? Hoeveel dagen heeft een week?  
(lett. Hoeveel dagen zijn er in een week?) 

Het werkwoord быть kent slechts е́е́n tegenwoordigetijdsvorm, есть. Deze vorm wordt uitslui-
tend gebruikt wanneer in een er is-constructie de aanwezigheid van iets centraal staat. 

Там есть хоро́ший рестора́н.  Daar zit een goed restaurant. 

В го́роде есть теат́р? Есть. Is er in de stad een schouwburg? Ja. 

В за́ле есть доска́? Is er in de zaal een bord? 

Да, доска́ есть. Ja, er is een bord. 
 

 

De er is-constructie – en het gebruik van есть daarbij – wordt in meer detail be-
handeld in §13.3. 

13.9 Werkwoorden: het naamwoordelijk deel van het gezegde  

13.9.1 Het koppelwerkwoord быть zijn 

Na het koppelwerkwoord быть zijn staat het naamwoordelijk deel van het gezegde soms in de 
nominatief, soms in de instrumentalis. Welke naamval juist is, hangt af van twee factoren: 

§ de vorm van быть zijn die wordt gebruikt; 
§ of het naamwoordelijk deel een zelfstandig naamwoord bevat of (alleen) een bijvoeglijk 

naamwoord. 

Tegenwoordige tijd 
In de tegenwoordige tijd staat het naamwoordelijk deel van het gezegde altijd in de nomina-
tief. De tegenwoordige tijd van het koppelwerkwoord быть zijn blijft onuitgedrukt (zie §13.8). 

Оте́ц Алексея́ – профес́сор. De vader van Aleksej is professor. 

Он пер́вый учениќ в кла́ссе. Hij is de beste leerling van de klas. 

Эта рабо́та оч́ень интерес́ная. Dat werk is zeer interessant. 

Уже́ поз́дно. Het is al laat. 
 

 
24 Dit gedachtestreepje – is langer dan het koppelteken - en korter dan het zogenoemde kastlijntje —. Onder invloed van het Engels wordt het 
gedachtestreepje ook wel een en-streepje (en dash), het kastlijntje ook wel een em-streepje (em dash) genoemd. 
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De voorbeeldzin Уже́ по́здно Het is al laat is een voorbeeld van een zin met een 
onpersoonlijke constructie (zie §13.3). 

In de tegenwoordige tijd blijft het koppelwerkwoord быть achterwege (zie 
§13.8). 

Verleden tijd 
In de verleden tijd staat een zelfstandig naamwoord als naamwoordelijk deel van het gezegde 
meestal in de instrumentalis. 

Он был хорош́им студен́том. Hij was еen goede student. 

Она́ была́ петербур́жкой. Zij was Sint-Petersburgse. 

In de verleden tijd staat een bijvoeglijk naamwoord als naamwoordelijk deel van het gezegde 
staat gewoonlijk in de nominatief. 

Письмо́ бы́ло труд́ное. De brief was moeilijk. 

Фильм бы́л шокир́ующий. De film was choquerend. 

Bij deze globale verdeling zijn de volgende kanttekeningen te maken: 
§ Een zelfstandig naamwoord als naamwoordelijk deel van het gezegde kan in de nomi-

natief staan als de identiteit van het onderwerp wordt vastgesteld. 
Его́ оте́ц был извес́тным поэт́ом. Zijn vader was een bekend dichter. 

Его́ оте́ц был извес́тный поэт́. Zijn vader was een bekend dichter. 

§ Een bijvoeglijk naamwoord als naamwoordelijk deel van het gezegde kan in meer lite-
raire taal ook wel in de instrumentalis staan.  

Ле́кция была́ интерес́ная. Het college was interessant. 

Ле́кция была́ интерес́ной. Het college was interessant. 

Toekomende tijd, gebiedende wijs, infinitief en gerundium 
Na de toekomende tijd, de gebiedende wijs, de infinitief en het gerundium van het koppelwerk-
woord быть zijn staat het naamwoordelijk deel van het gezegde meestal in de instrumentalis. 

Са́ша бу́дет преподават́елем. Sasja wordt leraar. 

Будь внимат́елным! Wees waakzaam! 

Что зна́чит быть студен́том? Wat betekent het om student te zijn? 

Бу́дучи еще студен́том, он основа́л фи́рму. Nog als student begon hij zijn eigen bedrijf. 

13.9.2 Overige koppelwerkwoorden 

Na andere koppelwerkwoorden dan быть staat het naamwoordelijk deel van het gezegde in de 
instrumentalis. De belangrijkste koppelwerkwoorden zijn: 

становит́ься (ipf.) – стать (pf.)      worden 
казат́ься (ipf.) – показат́ься (pf.)    schijnen 
ока́зываться (ipf.) – оказат́ься (pf.)   blijken 
остават́ься (ipf.) – оста́ться (pf.)     blijven 
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Voorbeelden 
Он стал солдат́ом. Hij werd soldaat. 
Уро́к показал́ся ему́ тру́дным. De les leek hem moeilijk. 

Он оказа́лся ру́сским. Hij bleek Rus te zijn. 

Он остаётся на́шим лу́чшим сотру́дником. Hij blijft onze beste medewerker. 
 

 

Een instrumentalis kunnen we ook aantreffen na niet-koppelwerkwoorden om de betekenis 
in de hoedanigheid van uit te drukken: 

Он здесь рабо́тает глав́ным врачо́м.    Hij werkt hier als chef-arts. 

Ook als bepaling van gesteldheid wordt een instrumentalis gebruikt. Een bepaling van ge-
steldheid (ook wel dubbelverbonden bepaling genoemd) komt onder meer voor bij de vol-
gende overgankelijke werkwoorden: 

назва́ть + 4 + 5       iemand/iets iets noemen 
назна́чить + 4 + 5     iemand aanstellen als, iemand benoemen tot 
сде́лать + 4 + 5       iemand/iets tot iets maken 

Voorbeelden 
Он назва́л его́ свои́м дру́гом. Hij noemde hem zijn vriend. 

Назна́чили Медве́дева тре́нером. Medvedev werd tot trainer benoemd. 

Я сде́лала его́ свои́м ассисте́нтом. Ik heb hem tot mijn assistent gemaakt. 

Een eigennaam staat na звать noemen, называт́ься heten en называ́ть (ipf.) - назват́ь (pf.) 
noemen als regel in de nominatief.  

Его́ зову́т Оле́г. Hij heet Oleg. 

Кинотеат́р называ́ется «Спорт». De bioscoop heet Sport. 

Они́ назва́ли ребёнка Оле́г. Zij noemden het kind Oleg. 
 

13.10 Zelfstandige naamwoorden: de partitieve genitief  

Men spreekt van partitieve genitief (ook wel genitivus partitivus) wanneer een genitief wordt 
gebruikt: 

§ na zelfstandige naamwoorden die een hoeveelheid aanduiden en na woorden als мно́го, 
немноѓо, ма́ло en ско́лько  

буты́лка воды́        een fles water 
5 ли́тров воды́        5 liter water 
мно́го вина́          veel wijn 

§ in er is niet-zinnen en in zinnen met не хвата́ет er is niet genoeg 
Здесь нет воды.́      Hier is geen water. 
Не хвата́ет хлеб́а.     Er is niet genoeg brood. 

§ om het lijdend voorwerp aan te geven na sommige transitieve werkwoorden 
Door het gebruik van de genitief drukt de spreker uit dat de handeling zich slechts uit-
strekt over een deel van het geheel. 

Он принёс воды.́ Hij heeft (wat) water gebracht. 

Он вы́пил молока.́ Hij heeft (wat) melk gedronken. 

Я купи́л хлеб́а. Ik heb (wat) brood gekocht. 



 

283 
 

Же́нщины взя́ли воды ́из реки́ и пошли́ домо́й. De vrouwen haalden water uit de rivier en gingen 
naar huis. 

Wanneer men wil uitdrukken dat de handeling zich uitstrekt over het geheel, of wanneer 
niet aan een bepaalde hoeveelheid wordt gedacht, moet de accusatief worden gebruikt. 

 
Ма́льчик взял вод́у и понёс её сам. De jongen pakte het water en droeg het zelf. 

Вы́пей молоко.́ Drink de melk op. 

Я купи́л сыр, а не мас́ло. Ik heb kaas gekocht, geen boter. 
 

 

Het gaat bij een partitieve genitief niet om een aparte vorm van de genitief, 
maar om de functie die een genitief in een zin heeft. 

Alleen mannelijke zelfstandige naamwoorden van de 1e declinatie hebben 
soms een aparte vorm op -у of -ю die wordt gebruikt als sprake is van een parti-
tieve genitief. Zie §2.3.3.2. 

13.11 Onpersoonlijke zinnen met не-́ 

De ontkennende voornaamwoorden не́кого niemand om te en не́чего niets om te (zie §5.6.3) 
en ontkennende bijwoorden met het voorvoegsel не́- – не́когда, не́где, не́куда, не́откуда – 
worden gebruikt in een onpersoonlijke constructie (zie het kader ‘Onpersoonlijke zinnen’ in 
§13.3).  
Deze ontkennende voornaamwoorden en bijwoorden worden gebruikt om aan te geven dat een 
handeling niet kan worden verricht als gevolg van het ontbreken van een of andere omstan-
digheid.  
 

  –  
datief ‘не́-woord’ бы́ло infinitief 

  бу́дет  
 
Toelichting: 

§ De persoon aan wie of de zaak waaraan iets ontbreekt staat in de datief (facultatief). 
§ Het element dat ontbreekt wordt weergegeven met een не́-woord: 

ontbrekende persoon: (een vorm van) не́кого  
ontbrekende zaak: (een vorm van) не́чего 
ontbrekende tijd: не́когда  
ontbrekende plaats: не́где 
ontbrekende bestemming: не́куда 
ontbrekende oorsprong: неотку́да 

§ De handeling die niet kan worden verricht, wordt weergegeven door een infinitief. 

Voorbeelden: 

Неќого бы́ло спроси́ть об э́том. Er was niemand om het aan te vragen. 

Нам не ́с кем бы́ло говори́ть. We hadden niemand om mee te praten. 

Ива́ну не ́к кому обратит́ься. Ivan kan bij niemand aankloppen. 
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Мне неч́ем писат́ь. Ik heb niets om mee te schrijven. 

В трамва́е неѓде бы́ло сесть. In de tram was geen plaats om te gaan zitten. 

Ему́ неќуда идти́. Hij kan nergens naar toe. 

Извинит́е, мне неќогда. Het spijt me, maar ik heb geen tijd. 
 

 

In deze constructie wordt geen dubbele ontkenning gebruikt. Dat maakt deze 
constructie dus anders dan die met ontkennende woorden op ни- (zoals никто́ 
niemand en нигде́ nergens), waarbij ook het gezegde nog eens moet worden ont-
kend met не. 

Я там никого́ не ви́дел.      Ik heb daar niemand gezien. 

Нигде́ не́ было сне́га.       Er lag nergens sneeuw. 
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Appendix 1. Transliteratie en transcriptie 
Hieronder volgen enkele belangrijke systemen om het cyrillische alfabet in Latijnse tekens weer 
te geven, waarbij wordt onderscheiden tussen transliteratie en transcriptie.  

 

Bij transliteratie worden de lettertekens omgezet en is er een zuiver verband 
tussen het cyrillische origineel en de Latijnse weergave. De conversie is in de regel 
omkeerbaar. 

Bij een transcriptie wordt gepoogd om de klank van het origineel te benaderen 
met het schrijfsysteem van de doeltaal. De conversie is in de regel niet omkeer-
baar. 

 
 transliteratie transcriptie 
 wetenschappelijk ALA-LC Nederlands 

populair 
Engels 

populair 
а a a a a 
б b b b b 
в v v v v 
г g g g g 
д d d d d 
е e e e / je e / ye 
ё ë ë o / jo o / yo 
ж ž zh zj zh 
з z z z z 
и i i i i 
й j ĭ j / – y / i / – 
к k k k k 
л l l l l 
м m m m m 
н n n n n 
о o o o o 
п p p p p 
р r r r r 
с s s s s 
т t t t t 
у u u oe u 
ф f f f f 
х x / ch kh ch kh 
ц c t͡s ts ts 
ч č ch tsj ch 
ш š sh sj sh 
щ šč shch sjtsj shch 
ъ " " – – 
ы y y y y 
ь ' ' – / j – / y 
э ė / è ė e e 
ю ju i͡u joe yu 
я ja i͡a ja ya 
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Toelichting 

§ Wetenschappelijk 
Dit systeem wordt met name gebruikt door wetenschappers op het Europese vasteland, 
waaronder in het Nederlandse taalgebied.  
x / ch De keuze voor x of ch dient consequent te zijn. Met name in het Duitse taal-

gebied wordt vaak voor ch gekozen. 
ė / è  De keuze voor ė of è dient consequent te zijn. 

§ ALA-LC 

Dit systeem wordt met name gebruikt door wetenschappers in de Angelsaksische tradi-
tie (Groot-Brittannië en de Verenigde Staten).  
In de praktijk wordt dit systeem vaak vereenvoudigd door de diakritische tekens weg te 
laten. In plaats van ë, ĭ, t͡s, ė, i͡u en i͡a wordt dan ‘gewoon’ e, i, ts, e, iu en ia geschreven. 
Dit komt de eenduidigheid van het systeem uiteraard niet ten goede. 

§ Nederlands populair 
Dit systeem wordt met name gebruikt in Nederlandstalige teksten voor een algemeen 
publiek. 
e / je Na een medeklinker gewoonlijk e, elders je (zoals Елисе́ев Jelisejev).  
o / jo  Voor o wordt gekozen na ж, ч, ш, щ, elders jо. 
j / –  Na i en y wordt geen j geschreven (zoals Го́рький Gorki). 
– / j Alleen als j geschreven tussen medeklinker en klinker (zoals Юрьев Joerjev). 

§ Engels populair 
Dit systeem wordt met name gebruikt in Engelstalige teksten voor een algemeen pu-
bliek. In de praktijk komt in dit systeem nogal wat variatie voor. 
e / ye Na een medeklinker gewoonlijk e, elders ye. 
o / yo Voor o wordt gekozen na ж, ч, ш, щ, elders yo.25 
y / i / – Aan het eind van een woord na klinkers vaak i, na и en ы niets; elders y. 
– / y Alleen als y geschreven tussen medeklinker en klinker (zoals Юрьев Yuryev). 

 

 

In dit boek wordt bij de /fonologische/ en [fonetische] weergave (zie §1.2) gekozen voor de 
wetenschappelijke transliteratie. In voorbeeldzinnen worden namen weergegeven in de Ne-
derlandse populaire transcriptie. 

 
25 Vaak wordt in het Engels de ё genegeerd en getranscribeerd als de cyrillische е. Киселёв wordt dan Kiselev, niet Kiselyov. 
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Voorbeeld 
Als voorbeeld van het resultaat van de verschillende systemen wordt hier het eerste couplet en 
het refrein van het Russische volkslied gegeven.  

 
Origineel 
Россия – священная наша держава, 
Россия – любимая наша страна. 
Могучая воля, великая слава – 
Твоё достоянье на все времена! 

Славься, Отечество наше свободное, 
Братских народов союз вековой, 
Предками данная мудрость народная! 
Славься, страна! Мы гордимся тобой! 

 

Wetenschappelijk 
Rossija – svjaščennaja naša deržava, 
Rossija – ljubimaja naša strana. 
Mogučaja volja, velikaja slava – 
Tvoë dostojan’e na vse vremena! 

Slav’sja, Otečestvo naše svobodnoe, 
Bratskix narodov sojuz vekovoj, 
Predkami dannaja mudrost’ narodnaja! 
Slav’sja, strana! My gordimsja toboj! 

ALA-LC 

Rossii͡a – svi͡ashchennai͡a nasha derzhava, 
Rossii͡a – li͡ubimai͡a nasha strana. 
Moguchai͡a voli͡a, velikai͡a slava – 
Tvoë dostoi͡an’e na vse vremena! 

Slav’si͡a, Otechestvo nashe svobodnoe, 
Bratskih narodov soi͡uz vekovoĭ, 
Predkami dannai͡a mudrost’ narodnai͡a! 
Slav’si͡a, strana! My gordimsi͡a toboĭ! 

Nederlands populair 
Rossia – svjasjtsjennaja nasja derzjava, 
Rossia – ljoebimaja nasja strana. 
Mogoetsjaja volja, velikaja slava – 
Tvojo dostojanje na vse vremena! 

Slavsja, Otetsjestvo nasje svobodnoje, 
Bratskich narodov sojoez vekovoj 
Predkami dannaja moedrost narodnaja! 
Slavsja, strana! My gordimsja toboj! 

Engels populair 
Rossiya – svyashchennaya nasha derzhava, 
Rossiya – lyubimaya nasha strana. 
Moguchaya volya, velikaya slava – 
Tvoyo dostoyanye na vse vremena! 

Slavsya, Otechestvo nashe svobodnoye, 
Bratskikh narodov soyuz vekovoi 
Predkami dannaya mudrost narodnaya! 
Slavsya, strana! My gordimsya toboi! 
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Appendix 2. Grammaticale termen 
aanvoegende wijs Werkwoordsvorm die een mogelijkheid of onwerkelijkheid uitdrukt, 

zoals een wens of een aansporing. Bijv.: ‘Leve de koning’, ‘Redde wie 
zich redden kan’ 

achtervoegsel Woorddeel zonder zelfstandige betekenis, dat achter de stam van een 
woord wordt geplakt, bijv. schoon-heid, schoonmak-er. 

bezittelijk voornaamwoord Voornaamwoord dat bezittelijke relatie uitdrukt, bijv. mijn, jouw, 
onze. 

bijvoeglijk naamwoord Woord dat een eigenschap aangeeft van een zelfstandig naamwoord, 
bijv. rood, snel. In de toepassing wordt onderscheid gemaakt tussen 
bijvoeglijk en predikatief gebruik. Bij bijvoeglijk gebruik staat het bij-
voeglijk naamwoord direkt voor het zelfstandig naamwoord, bijv. ‘de 
snelle auto’, ‘een rode pen’. Bij predikatief gebruik wordt het bijvoeglijk 
naamwoord van het zelfstandig naamwoord gescheiden door een kop-
pelwerkwoord, bijv. ‘de auto is snel, ‘de pen blijkt rood’. 

bijwoord Woord dat een werkwoord of een bijvoeglijk naamwoord nader be-
paalt, bijv. ‘de auto rijdt snel’ ‘de pen is heel rood’. 

deelwoord In het Nederlands is het deelwoord een werkwoordsvorm zonder per-
soonsuitgang die gebruikt kan worden als bijvoeglijk naamwoord, bijv. 
‘de werkende vrouw’ (onvoltooid) ‘het gelezen boek’ (voltooid) of als 
bijwoord, bijv. ‘de ober bracht zingend het eten binnen’. In het Russisch 
verwijst de term прича́стие alleen naar het bijvoeglijk gebruik. Het bij-
woordelijk gebruik valt in het Russisch onder gerundium, of 
дееприча́стие (zie onder). 

enkelvoud Een grammaticale categorie die verwijst naar een enkele eenheid, in 
tegenstelling tot meervoud, dat verwijst naar meerdere eenheden, 
bijv. ‘mes’ (enkelvoud), ‘messen’ (meervoud). 

gebiedende wijs Werkwoordsvorm die een bevel, advies of verzoek uitdrukt, bijv. ‘Eet 
die boterham!’ ‘Kom maar binnen!’ 

gerundium In het Russisch is het gerundium, of дееприча́стие, een deelwoord 
met uitsluitend een bijwoordelijke functie, als in de Nederlandse zin 
‘de ober bracht zingend het eten binnen’ 

geslacht Een grammaticale categorie die in het Russisch bestaat uit mannelijk, 
vrouwelijk en onzijdig (zie aldaar). 

gezegde Het zinsdeel dat de handeling of toestand weergeeft van het gramma-
ticale onderwerp van de zin. Een werkwoordelijk gezegde bestaat ge-
heel uit werkwoorden, bijv. ‘de vogel zingt’, ‘de klant moet betalen’, ‘ik 
zou hebben moeten werken’. Een naamwoordelijk gezegde bestaat uit 
een koppelwerkwoord en een zelfstandig of bijvoeglijk naamwoord, 
bijv. ‘jij lijkt aardig’, ‘de jonge man bleek arts’. Het koppelwerkwoord 
heet het werkwoordelijk deel van het gezegde, het naamwoord heet 
het naamwoordelijk deel van het gezegde. 

klemtoon De benadrukte lettergreep in een woord, bijv. regen, kozijn. In Russi-
sche woorden aangegeven met het teken ’ op een klinker: 
университе́т universiteit, окно́ raam, venster. De letter ё is in het Rus-
sisch altijd beklemtoond. 

klinker Klank in een taal waarbij de mondholte op geen enkele wijze geblok-
keerd is, bijv. i, e, a, o ,u. 
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lijdend voorwerp Zinsdeel dat de handeling in de zin ondergaat, bijv. ‘Katja leest een 
boek’, ‘wij kopen een brood’. Een lijdend voorwerp kan alleen voorko-
men in zinnen met een overgankelijk werkwoord. Tip: als de zin passief 
gemaakt wordt, verandert het lijdend voorwerp in het onderwerp, bijv. 
‘het boek wordt gelezen door Katja’, ‘het brood wordt gekocht door 
ons’. 

mannelijk Een van de drie grammaticale geslachten (mannelijk, vrouwelijk, onzij-
dig) van het Russische zelfstandig naamwoord. Het geslacht van een 
zelfstandig naamwoord bepaalt de vorm van andere woordsoorten, 
o.a. bijvoeglijke naamwoorden, bezittelijke voornaamwoorden, aan-
wijzende voornaamwoorden en soms werkwoorden, die erbij horen. 
Bijv. ‘een grote tafel’ (mannelijk/vrouwelijk), ‘een groot huis’ (onzijdig). 

medeklinker Klank in een taal waarbij de mondholte in meer of mindere mate ge-
blokkeerd is, bijv. p, t, b, d, m, n. 

meervoud Grammaticale categorie die verwijst naar meerdere eenheden, in te-
genstelling tot het enkelvoud, dat verwijst naar een enkele eenheid, 
bijv. ‘messen’ (meervoud), ‘mes’ (enkelvoud). 

meewerkend voorwerp Zinsdeel dat de functie heeft van ontvanger van de handeling, bijv. ‘zij 
gaf de melk aan haar vader’. 

onderwerp Zinsdeel dat de handeling in de zin uitvoert, bijv. ‘Simon wandelt in het 
bos’, ‘wij eten een ijsje’. Het onderwerp bepaalt altijd de uitgang van 
de persoonsvorm in de zin. 

onovergankelijk Grammaticale categorie die aangeeft dat een werkwoord geen lijdend 
voorwerp bij zich kan hebben, bijv. ‘ik zit’. Van een onovergankelijk 
werkwoord kan geen passieve zin gemaakt worden (dus niet ‘ik word 
gezeten’). Zie verder onder, bij overgankelijk.  

onzijdig Een van de drie grammaticale geslachten (mannelijk, vrouwelijk, onzij-
dig) van het Russische zelfstandig naamwoord. Zie verder boven, on-
der mannelijk. 

overgankelijk Grammaticale categorie die aangeeft dat een werkwoord een lijdend 
voorwerp bij zich heeft, bijv. ‘hij schrijft een brief’. Van een overganke-
lijk werkwoord kan een passieve zin gemaakt worden (‘de brief wordt 
door hem geschreven’). Overigens kunnen veel werkwoorden, waar-
onder ‘schrijven’, zowel overgankelijk als ononvergankelijk zijn. In dat 
laatste geval vinden we geen lijdend voorwerp, bijv. ‘ik schrijf (af en 
toe, dagelijks)’. Bij sommige gevallen, zoals ‘maken’, is een lijdend 
voorwerp verplicht, bijv. ‘ik maak’ is geen goede zin. Zie ook het kader 
‘Overgankelijk en onovergankelijk’ in §7.2. 

overtreffende trap De hoogste gradatie van een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord bin-
nen de trappen van vergelijking, bijv. ‘de oudste stoel’, ‘de langste reis’. 
De andere trappen van vergelijking zijn de stellende trap (‘oud’) en de 
vergrotende trap (‘ouder’). 

partikel Onverbuigbaar woord dat een grammaticale categorie of pragmati-
sche functie aanduidt. Bijv. ‘niet’ (ontkenning) of ‘toch’ (in ‘dat zeg ik je 
toch!’). 

stellende trap De laagste gradatie van een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord binnen 
de trappen van vergelijking, bijv. ‘de oude stoel’, ‘de lange reis’. De an-
dere trappen van vergelijking zijn de vergrotende trap (‘ouder’) en de 
overtreffende trap (‘oudst’). 

tegenwoordige tijd Grammaticale categorie van het werkwoord die aangeeft dat de be-
schreven handeling plaatsvindt op het spreekmoment, bijv. ‘ik ga nu 
naar huis’. 
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telwoord Woordsoort die aantallen aanduidt. De belangrijkste soorten zijn 
hoofdtelwoorden, bijv. ‘een’, ‘twee’, ‘drie’, en rangtelwoorden, bijv. 
‘eerste’, ‘tweede’, ‘derde’. 

toekomende tijd Grammaticale categorie van het werkwoord die aangeeft dat de be-
schreven handeling plaatsvindt op een moment in de toekomst, en dus 
na het spreekmoment, bijv. ‘ik zal morgen mijn huiswerk maken’. 

tussenwerpsel Woorden die buiten de grammaticale structuur van een zin vallen, zo-
als uitroepen, vloeken, uiting van twijfel, bijv. ‘o ja!’, ‘tsja’, ‘oké’. 

vergrotende trap De middelste gradatie van een bijvoeglijk naamwoord of bijwoord bin-
nen de trappen van vergelijking, bijv. ‘een grotere stoel’, ‘een langere 
reis’. De andere trappen van vergelijking zijn de stellende trap (‘oud’) 
en de overtreffende trap (‘oudst’).  

verleden tijd Grammaticale categorie van het werkwoord die aangeeft dat de be-
schreven handeling plaatsvindt op een moment in het verleden, en dus 
voor het spreekmoment, bijv. ‘ik heb  mijn huiswerk gemaakt’. 

voegwoord Woord dat verschillende zinsdelen of zinnen met elkaar verbindt, bijv. 
‘vader en moeder’, ‘het regende maar Mark ging naar het strand’. Er is 
een verschil tussen nevenschikkende voegwoorden en onderschik-
kende voegwoorden. Nevenschikkende voegwoorden verbinden twee 
gelijkwaardige zinsdelen met elkaar (twee naamwoorden, twee werk-
woorden, twee hoofdzinnen). Onderschikkende voegwoorden verbin-
den zinsdelen die niet gelijkwaardig zijn, zoals een hoofdzin met een 
bijzin, bijv. ‘Mark ging naar het strand, hoewel het regende’. Zie ook 
het kader ‘Nevenschikkend en onderschikkend’ in §12.1. 

voornaamwoord Woordsoort die gebruikt wordt als verwijzing naar een al dan niet ex-
pliciet uitgedrukt zelfstandig naamwoord, bijv. ‘hij’, ‘die’, ‘zichzelf’, 
‘mijn’. Subcategorieën zijn persoonlijk voornaamwoord, bezittelijk 
voornaamwoord, wederkerend en wederkerig voornaamwoord, aan-
wijzend, betrekkelijk, onbepaald en vragend voornaamwoord. 

voorvoegsel Woorddeel dat geen zelfstandige betekenis heeft, en voor de stam van 
een woord wordt geplakt, bijv. ‘op-drinken’, ‘af-wassen’. 

voorzetsel Onverbuigbare woordsoort die relaties van tijd en ruimte aangeeft tus-
sen zelfstandige naamwoorden of voornaamwoorden in de zin. Voor-
zetsels kunnen niet zelfstandig gebruikt worden en staan meestal di-
rect voor het woord waar ze bij horen, bijv. ‘op de tafel’, ‘over twee 
minuten’, ‘achter de kast’. 

vrouwelijk Een van de drie grammaticale geslachten (mannelijk, vrouwelijk, onzij-
dig) van het Russische zelfstandig naamwoord. Zie verder boven, on-
der mannelijk. 

werkwoord Woordsoort die een handeling, toestand of proces aangeeft voor het 
grammaticale onderwerp van de zin. De vorm van het werkwoord 
wordt bepaald door het onderwerp van de zin. 

zelfstandig naamwoord Een woordsoort die een voorwerp, een persoon, een handeling of een 
toestand aanduidt, bijv. ‘de vrouw’, ‘de visserij’, ‘de interesse’. 
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Nederlands 

(gebaseerd op het) 
Latijn 

 
Engels 

 
Russisch 

aanvoegende wijs conjunctief conjunctive сослага́тельное наклоне́ние 
achtervoegsel suffix suffix су́ффикс 
bezittelijk voornaam-
woord 

possessief pronomen possessive pronoun притяжат́ельное 
местоиме́ние 

bijvoeglijk naamwoord adjectief adjective и́мя прилагат́ельное 
bijwoord adverbium adverb наре́чие 
deelwoord participium participle прича́стие 
enkelvoud singularis singular еди́нственное число́ 
gebiedende wijs imperatief imperative повелит́ельное наклоне́ние 
gerundium gerundium gerund дееприча́стие 
geslacht genus gender род 
gezegde predicaat predicate сказу́емое 
klemtoon accent stress ударе́ние 
klinker vocaal vowel гла́сный (звук) 
lijdend voorwerp (direct) object (direct) object прямо́е дополне́ние 
mannelijk masculinum masculine мужско́й (род) 
medeklinker consonant consonant согла́сный (звук) 
meervoud pluralis plural мно́жественное число́ 
meewerkend voorwerp indirect object indirect object ко́свенное дополне́ние 
onderwerp subject subject подлежа́щее 
оnovergankelijk intransitief intransitive неперехо́дный  

(нетранзити́вный) 
onzijdig neutrum neuter сре́дний (род) 
overgankelijk transitief transitive перехо́дный (транзитив́ный) 
overtreffende trap superlatief superlative превосхо́дная сте́пень 
partikel partikel particle части́ца 
tegenwoordige tijd presens present tense настоя́щее вре́мя 
telwoord numerale numeral и́мя числи́тельное 
toekomende tijd futurum future tense бу́дущее вре́мя 
tussenwerpsel interjectie interjection междомет́ие 
vergrotende trap comparatief comparative сравни́тельная сте́пень 
verleden tijd preteritum past tense, preterite проше́дшее врем́я 
voegwoord conjunctie conjunction союз́ 
voornaamwoord pronomen pronoun местоиме́ние 
voorvoegsel prefix prefix пристав́ка 
voorzetsel prepositie preposition предло́г 
vrouwelijk femininum feminine же́нский (род) 
werkwoord verbum verb глаго́л 
zelfstandig naamwoord substantief noun (substantive) и́мя существи́тельное 

Verder nog: 

вид aspect – zie hoofdstuk 8 
глаго́л соверше́нного – несоверше́нного ви́да perfectief – imperfectief  
видова́я па́ра aspectpaar 

глаго́л движе́ния werkwoord van beweging – zie hoofdstuk 9 
однонапра́вленный – неоднонапра́вленный глаго́л движе́ния gericht – ongericht 

зало́г vorm (genus verbi) – zie §13.6  
действи́тельный – страда́тельный зало́г bedrijvend (actief) – lijdend (passief) 

одушевлëнность bezieldheid – zie §2.3.1, §2.4.1 en §2.4.1   
одушевлëнное – неодушевлëнное существи́тельное levend – levenloos 
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паде́ж naamval (casus) – zie §2.1.1 
имени́тельный nominatief – роди́тельный genitief – да́тельный datief – вини́тельный 
accusatief – твори́тельный instrumentalis – предло́жный locatief 

склоне́ние verbuiging (declinatie) 
склоня́ть (ipf.) – просклоня́ть (pf.) verbuigen (declineren)  

спряже́ние vervoeging (conjugatie) 
спряга́ть (ipf.) – проспряга́ть (pf.) vervoegen (conjugeren) 
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Appendix 3. Bronnen 
Deze Russische Basisgrammatica bouwt voort op de Leidse werkuitgave Russisch voor russisten 
(zie het Voorwoord). Bij de bewerking is verder gebruikgemaakt van onder meer de volgende 
bronnen:  

§ Peter Houtzagers (red.), Russische grammatica, Bussum: Coutinho, 2003. 
§ Terence Wade, The Oxford Russian grammar & verbs. Clear and simple explanations, 

Oxford, New York: Oxford University Press, 2002. 
§ Wolfgang Voigt (red.), Leitfaden der russischen Grammatik, Leipzig: VEB Verlag En-

zyklopädie, 1968. 
§ Het online informatie- en naslagportaal gramota.ru. 

Over de aanvaardbaarheid van enkele specifieke gebruiksgevallen is het oordeel gevraagd van 
de moedertaalsprekers Larissa Anissimova en Gulnaz Sibgatullina, beiden verbonden aan de 
Universiteit Leiden. 
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