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VERBEN MIT PRÄPOSITIONEN
Eine Reihe von Verben treten im Niederländischen mit bestimmten Präpositionen + Objekt auf.

aandringen op drängen auf Ik moet erop aandringen dat dit onderwerp wordt besproken.
(zich) aanpassen aan sich anpassen an Op de universiteit moet je je aanpassen aan andere studenten.
zich aansluiten bij (einer Partei) beitreten Hij sloot zich bij een niewe partij aan.
aanzetten tot anstiften zu Hij wird door zijn vrienden tot deze daad aangezet.
zich abonneren op etwas beziehen (Zeitschrift), 

etwas abonnieren
Ik wil me op de tijdschrift "Paarden" abonneren.

iemand van iets afbrengen jemanden von etwas abbrin-
gen (Plan)

Ik kon hem gelukkig nog van zijn plan afbrengen.

afgaan op iemand auf jemanden zugehen Ik ging op hem af en omhelsde hem.
afgeven op herziehen über Hij heeft de hele tijd over zijn ex afgegeven.
afhangen van abhängen von Waar hangt dat van af? Dat hangt van zijn participatie af.
iemand van iets afhelpen jemanden um etwas bringen De bende heeft vooral oudere mensen van hun geld afgeholpen.
afkomen op zukommen auf Hij kwam op me af en glimlachtte.
iets afleiden uit etwas aus (etwas) schließen Deze conclusie hebben wij uit dit onderzoek kunnen afleiden.
afrekenen met iemand abrechnen mit jemandem Ik zal voorgoed met hem afrekenen.
afstammen van herrühren (Wort) Dit woord stamt van het Latijs af.
afzien van verzichten auf Wij zien er van af!
antwoorden op antworten auf Ik zal zo snel mogelijk op uw aanvraag antwoorden.

baseren op basieren auf, beruhen auf Deze roman baseert op een waargebeurd verhaal.
beantwoorden aan etwas entsprechen 

(Anforderungen, 
Erfordernissen)

Zijn kennis beantwoordt aan de vereisten van de commissie.

beginnen aan mit (einer Sache) beginnen Daar gaan we niet aan beginnen!
behoren bij angehören Dit beest behoort bij de groep van insecten.
behoren tot zählen zu Dit beest behoort tot de gevaarlijkste groep van roofdieren.
(zich) bekommeren om sich sorgen um Je moet je niet zoveel om het milieu bekommeren.
zich bemoeien met sich in etwas einmischen Je moet je niet met dingen bemoeien waarmee je niets te maken 

hebt.
besluiten tot iets sich zu etwas entschließen Hij heeft besloten tot een nieuwe begin.
betrappen op erwischen bei Hij wird op diefstal betrapt./ Hij wird op heterdaag betrapt.
beveiligen tegen etwas schützen, sichern 

gegen
Wij moeten vele woningen beveiligen tegen inbraak.

bevriend zijn met befreundet sein mit Sinds jaren zijn wij met elkaar bevriend.
bezuinigen op an etwas sparen, einsparen De regering is van plan op peuterscholen te bezuinigen.

Im Niederländischen gibt es, ähnlich wie im Deutschen, eine Reihe von Verben mit besonderer Konstruktion: 
• Verb + Präposition + Objekt
• das Verb zijn in Verbindung mit Adjektiv oder Partizip + Objekt
• Kombinationen aus Substantiv + Verb
Im Folgenden werden die häufigsten dieser Verben bzw. Verbkonstruktionen aufgelistet.
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bijdragen tot einen Beitrag zu etwas lie-
fern/leisten

Hij heeft tot een betere leefomgeving bijgedragen.

condoleren met jemandem zu etwas kondo-
lieren

Mogen wij u met uw verlies condoleren?

concluderen uit etwas schließen aus Toch valt daaruit nog niet te concluderen dat
confronteren met konfrontieren mit Toen hebben wij hem met zijn gedrag geconfronteerd.
deelnemen aan teilnehmen an In totaal zullen er 10 groepen aan het toernooi deelnemen.
denken aan denken an Waar denkt u nu aan?
denken over denken über Wat denkt u over zijn deelname aan de verkiezingen?
dienen tot dienen zu, nützen zu Dit instrument dient tot het vervangen van huid bij een brandletsel.
dwepen met schwärmen für/von Hij dweept met oude schlagers van toen.
dwingen tot zwingen zu Als hij het niet vrijwilligs doed, moet hij ertoe worden gedwongen.
eindigen met aufhören mit Zijn carriere eindigte met zin 65 verjaardag
(zich) ergeren aan sich ärgern (über) Ik erger me altijd aan mensen die hun afval gewoon op straat gooi-

en.
feliciteren met gratulieren zu Gefeliciteerd met uw verjaardag! Wij willen u van harte met uw ver-

jaardag feliciteren!
focusseren op sich konzentrieren auf Wij moeten meer focussen op sociale problemen in scholen.
geloven in glauben an Ik geloof niet in God! Daar geloof jezelf toch niet in?
genieten van etwas genießen Daar kun je lekker van genieten!/Geniet van de zomer!
gokken op tippen auf Wie de winnaar wordt? Ik gok gewoon op hem.
hechten aan (waarde) legen auf (Wert) Hij hecht veel waarde aan oprechtheid.
(zich) herinneren aan sich an etwas erinnern Ik herinner me die dag in december, toen ik voor het eerst mocht 

schaatsen.
hopen op hoffen auf Wij kunnen er vandaag op hopen dat de operatie goed gaat.
houden van etwas lieben Ik hou(d) van Amsterdam./ Zij houdt van hem.
huilen om weinen wegen Ze huilt om het tentamen./Dat is om te huilen!
hunkeren naar sich sehnen nach Ik hunker naar een douche.
informeren naar sich erkundigen nach Hij heeft naar hem geïnformeerd.
ingaan op eingehen auf (Fragen) Ik zal nu op alle vragen ingaan.
zich inleven in iets sich in etwas einfühlen kön-

nen
Wij kunnen ons goed in zijn situatie inleven.

instaan voor sich verbürgen für, haften für Wij staan er voor in dat alles naar afspraak wordt verwijderd.
kampen met kämpfen mit Hij kampt al langer met psychische problemen.
kennismaken met Bekanntschaft machen mit Mooi met u kennis te maken!
klagen over sich beklagen über Zij klagen altijd over het eten.
kennen van kennen von … her Ik ken hem van school.
lachen om lachen wegen/über Wij moesten om zijn onhandigheid hard lachen.
leren van lernen von Van hem kun je veel leren.
letten op aufpassen auf Let op: Drempels!
lijden aan leiden an Zij lidt aan reumatiek./ Zij lijdt aan het weer.
lijden onder leiden unter Zij leidt onder de kritiek van de critici op haar nieuw boek.
lijken op sich ähneln Deze schilderijen lijken op elkaar.
luisteren naar auf jemanden hören/ (Radio) 

hören
Hij luistert niet meer naar me!/ Hij luistert elke dag naar de radio.

mankeren aan fehlen an (defekt sein) Wat mankeert eraan?/ Hem mankeert niets.
meedingen naar sich bewerben um Wij dingen mee naar een aanbesteding.
mikken op zielen auf De speler proberen op een schijf te mikken.
zich neerleggen bij sich mit etwas abfinden Wij hebben ons bij het resultaat gewoon moeten neerleggen. 
noodzaken tot veranlassen, nötigen zu Dit incident heeft ons genoodzaakt meteen te handelen.
niet onderdoen voor iemand sich nicht vor jemandem zu 

verstecken brauchen
Je hoeft helemaal niet voor hem onder te doen, hij is slechter dan jij.

onderhandelen over verhandeln über De EU onderhandelt volgende week over de nieuwe tarieven voor 
graan.

(zich) onderwerpen aan (sich) etwas unterwerfen Duitsland heeft zijn economie onderworpen aan de regels van de 
EU.

ontbreken aan mangeln, fehlen an In deze landen ontbreekt het aan alles.
(zich) ontdoen van (sich) etwas entledigen, 

etwas loswerden
Ik heb me van alle schuldgevoelens ontdaan. / Hij heeft hem van zin 
betovering ontdaan.
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(zich) ontfermen over (sich) erbarmen Heer, ontferm jij je over ons./ Ik ontfermde me over dit kleine hond-
je.

ontkomen aan etwas entkommen Er was geen ontkomen aan!
ontsnappen aan etwas entkommen Hij ontsnapte op het nippertje aan de dood.
ophouden met nicht aufhören, stoppen Hij hield niet op met vragen.
opkomen voor sich für jemanden einsetzen Wij komen op voor uw belangen.
overhalen om iets te doen jemanden überreden, 

beschwatzen, etwas zu tun
Na vier uur had hij hem overgehaald om hem op werk te vervangen.

overtuigen van überzeugen von Ik kon hem na vier uur onderhandelen ervan overtuigen met mij het 
contract te tekenen.

passen bij passen zu Jouw das past bij jouw broek.
passen op aufpassen auf Kun je vanavond op onze kinderen passen?
pochen op sich brüsten/prahlen mit Hij heeft drie weken met zijn nieuwe baan lopen pochen.
profiteren van profitieren von Elke winkelier heeft van de introductie van de Euro geprofiteerd.
reageren op reagieren auf De regering is van plan zo snel mogelijk op de uitlatingen van de 

politicus te reageren.
rekenen op vertrauen auf, auf jemanden 

zählen können
Ik reken op uw steun./ Ik heb altijd op hem kunnen rekenen.

(zich) richten tot sich richten an Dames en heren, ik mag het woord richten tot de Nederlandse 
bevolking.

ruiken naar riechen nach Dat ruikt naar bedrog./ Dat ruikt naar verbrand vlees.
zich schamen voor sich schämen für Ik schaam me voor al die problemen die ons project u heeft bezorgd.
schrikken van über etwas erschrecken Ik schrok van zijn stem.
slaan op Sinn ergeben Dat slaat nergens op!
slagen in klappen, glücken Ik ben erin geslaagd hem ervan te overtuigen nog te blijven.
slagen voor bestehen (Prüfung) Hij is voor zijn eindexamen geslaagd.
snakken naar sich sehnen nach Ik snak naar een douche.
solliciteren naar sich bewerben um/auf Ik heb gisteren naar een nieuwe baan gesolliciteerd.
specialiseren in sich spezialisieren in/auf Ik ben gespecialiseerd in technische scheikunde.
stemmen op stimmen für Op wie ga je volgende week stemmen? Op Hans van Dongen.
steunen op sich stützen auf Deze partij kan steunen op veel aanhangers.
stoppen met aufhören mit Ik ben gisteren gestopt met roken.
zich storten op sich stürzen auf, herfallen 

über
De klanten hebben zich op de laatste partijen winterkleding gestort.

streven naar streben nach Wij streven naar een gelijk inkomen voor vrouwen en mannen.
strijden tegen kämpfen gegen Wij hebben alrijd tegen een ongelijke betaling gestreden.
strijden voor kämpfen für Wij hebbe altijd voor een gelijke betaling in deze branche gestreden.
terugkomen op zurückkomen auf Ik kom wel later op uw argumentatie terug.
toelaten tot zulassen zu Hij is tot de eindexamens toegelaten.
zich op iets toeleggen sich auf eine Sache verlegen Na zijn studie verlegde hij zich op de criminologie.
toezien op sich sorgen, dass Zie eropt toe dat je morgen op tijd bent!
trakteren op einladen zu Mag ik u op een biertje trakteren?
twijvelen aan zweifeln an Wij mogen toch echt aan zijn beweringen twijvelen, niets daarvan is 

waar.
uitbarsten in ausbrechen in Ze barstte in tranen uit.
uitgaan van ausgehen von Wir gaan ervan uit dat alle passagiers gezond zijn.
zich uitgeven voor sich ausgeben als Hij gaf zich uit voor politieagent.
uitkijken naar ungeduldug auf etwas war-

ten
De fans kijken uit naar de volgende cd van hun favoriete band.

uitlopen op in einer Sache enden, hinaus-
laufen auf

Dat loopt uit op een verlies.

uitzien naar sich freuen auf Wij ziet uit naar het volgende festival.
vechten met kämpfen (körperlich) mit Zij vochten met elkaar op straat.
verdenken van verdächtigen Hij wordt ervan verdacht de inbraak te hebben gepleegd.
zich verdiepen in sich in etws vertiefen Op vakantie kon ik me eindelijk in de nieuwste literatuur van hem 

verdiepen.
vergelijken met vergleichen mit Deze twee incidenten kunt u toch niet zomaar met elkaar verge-

lijken.
zich vergissen in sich irren in Meneer, daarin vergist u zich!
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zich verheugen op sich freuen auf Ik verheug me op uw feestje volgende week!
verliefd zijn op verliebt sein in Hij is is zo verliefd op haar.
verliezen van verlieren gegen Ajax heeft van Groningen verloren.
veroordelen tot verurteilen zu Ze werden in laatste instantie tot 10 jaar gevangenis veroordeeld.
verschillen van sich unterscheiden durch Deze twee producten verschillen van kwaliteit en vooral prijs.
vertrouwen op sich verlassen auf Ik vertrouw op uw hulp.
verwijzen naar verweisen auf/nach Dit boek verwijst naar de Bijbel.
verzoeken om bitten um Ik verzoek u om onmiddelijke actie.
voelen voor etwas empfinden für Ik voel veel voor jou!
voldoen aan etwas erfüllen Uw product voldoet aan de vereisten van de EU.
voorafgaan aan etwas vorausgehen Voorafgaand aan dat incident gebeurde er nog meer in ons dorpje.
zich voorbereiden op sich auf etwas vorbereiten Ik heb me op mijn examen keurig voorbereid.
vooruitlopen op einer Sache vorgreifen Dit zou op uw beslissing vooruitlopen. Wij moeten even afwachten.
voorzien van ausgestattet mit, "haben" Deze kamer is voorzien van gratis wifi, badkuip en tv.
vragen om bitten um Zijn gedrag vraagt om problemen.
verhuizen naar umziehen nach Wij gaan volgende week naar Amsterdam verhuizen.
waarschuwen voor warnen vor De premier heeft voor een dreigende escalatie gewaarschuwd.
wachten op warten auf Wij wachten op de kerstman.
zich wagen aan sich an etwas heranwagen, 

sich an etwas versuchen
Hij heeft zich eraan gewaagd.

walgen van jemandem schlecht sein von Ik walg van zijn gedrag.
wemelen van wimmeln von Het wemelt hier van de spinnen.
zich wenden tot sich wenden an Mocht u nog vragen hebben, kunt u zich altijd aan me wenden.
wennen aan sich an etwas gewöhnen Hij spreekt heel slecht, daar moet ik even aan wennen.
wijten aan zurückzuführen sein auf Dat is aan zijn inspanning te wijten.
wijzen op aufmerksam machen auf Ik mag u erop wijzen dat wij vandaag vroeger gaan sluiten.
worstelen met kämpfen mit Toen het schip zonk, worstelde hij met de dood.
zinnen op sinnen auf Hij zint op wraak.
zoeken naar suchen nach Hij zoekt naar een moderne flat.
zorgen voor sorgen für Wij zorgen voor een schoon milieu./ Deze tandpaste zorgt voor 

witte tanden.
zwichten voor weichen, nachgeben Uiteindelijk zwichtte hij voor de tegenstander en stapte op.

ADJEKTIVE UND PARTIZIPIEN MIT  
ZIJN + PRÄPOSITION + OBJEKT

Ähnlich wie im Deutschen gibt es auch im Niederländischen Ausdrücke mit einem Adjektiv oder einem Partizip Perfekt und dem 
Verb zijn (sein), an die ein Objekt mit Präposition angeschlossen wird.  

aansprakelijk zijn voor verantwortlich sein für Hij is er aansprakelijk voor dat dit incident is gebeurd.
afhankelijk zijn van abhängig sein von Ons succes is afhankelijk van de mate van onze inspanning.
attent zijn op auf etwas achten Je moet er elke dag attent op zijn dat ongelukken gebeuren.
bang zijn voor Angst haben vor Waar bent u bang voor? Voor insecten!
bedacht zijn op bedacht auf, gefasst auf Hij is er alleen bedacht op zijn voordeel.
bekend zijn met sich auskennen mit Wij zijn met alle technische details bekend.
benieuwd zijn naar gespannt sein auf Ik ben er benieuwd naar hoe hij zijn tentamens zal afronden.
bestand zijn tegen beständig sein gegen, aus-

halten
Dit product is bestand tegen elke watertemperatuur.

bestemd zijn voor bestimmt sein für Dit product is voor bestemd voor zieken- en verpleeghuizen.
betrokken zijn bij in etwas involviert sein, an 

etwas beteiligt sein
Hij was betrokken bij de overval op een winkel in Amsterdam.

bevreesd zijn voor Angst haben vor Ouderen zijn vaak bevreesd voor geweld.
zich bewust zijn van sich einer Sache bewusst sein Hij was zich van geen kwaad bewust.
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bezeten zijn van von etwas besessen sein Er was van zijn hobby helemaal bezeten.
in het bezit zijn van im Besitz sein von, etwas 

besitzen
Hij is in het bezit van 100 dure schilderijen.

bezorgd zijn over sich über etwas Sorgen 
machen, besorgt sein um

Ik ben er sinds enkele weken bezorgd over dat hij ons niet belt.

blij zijn met froh sein mit Wij zijn er blij mee dat onze kinderen allemaal studeren.
boos zijn op böse auf jemanden/etwas 

sein
Ik ben boos op hem omdat hij altijd tegen me liegt.

dankbaar zijn voor dankbar sein für Wij zijn u voor uw hukp dankbaar.
dol zijn op etwas besonders mögen Mijn hond is dol op hondekoekjes! Hans is dol op rockmuziek.
het eens zijn met iemand mit jemandem einer Meinung 

sein, zustimmen
Ik ben het met u eens: de belastingen moeten omlaag!

ervaren zijn in sich gut auskennen, 
Erfahrung haben in

Hij is erg ervaren in het fokken van paarden.

geïnteresseerd zijn aan an etwas interessiert sein Wij zijn er erg aan geïnteresseerd dat dit project wordt gerealiseerd.
gek zijn op verrückt sein nach Hij is gek op reizen!
gelukkig zijn met glücklich sein mit Wij zijn over het algemeen heel gelukkig met ons gezin!
geschikt zijn voor geeignet sein für Zijn kleding is niet geschikt voor de herfst.
gewend zijn aan an etwas gewöhnt sein Wij zijn al langer aan dit klimaat gewend.
goed zijn in gut in etwas sein Waar bent u bijzonder goed in?
handig in iets zijn etwas besonders gut tun 

können
Hij is handig in het zakendoen.

handig met iets zijn mit etwas gut umgehen kön-
nen

Hij is handig met dieren./Hij is handig met kleine dingen.

op de hoogte zijn van über etwas Bescheid wissen, 
informiert sein

Ik ben van de incidenten van gisteren op de hoogte.

kwaad zijn op böse sein auf Hij is heel kwaad op politici omdat hij zich van hen verraden voelt.
medeplichtig zijn aan mitschuldig sein an Je bent er medeplichtig aan als je niet probeert het te voorkomen.
nieuwsgierig zijn naar neugierig sein auf We zijn nieuwsgierig naar de resultaten van het eindexamen.
onverschillig zijn voor etwas gleichgültig gegenü-

berstehen
Hij was totaal onverschillig voor onze situatie.

opgewassen zijn tegen jemandem gewachsen sein Met jouw kennis ben je helemaal tegen hem opgewassen.
overtuigd zijn van überzeugt sein von Wij zijn er absoluut van overtuigd dat hij de dader is.
rijk zijn aan voll sein von Dit muesli is rijk aan vitamines.
in staat zijn tot fähig sein zu Bent u tot een dergelijke prestatie in staat?
strijdig zijn met im Widerspruch zu etwas 

stehen
Deze wet is strijdig met de grondwet.

teleurgesteld zijn van enttäuscht sein von Ik ben van zijn gedrag erg teleurgesteld.
tevreden zijn met zufrieden sein mit Wij kunnen met dit resultaat dik tevreden zijn.
trotst zijn op stolz sein auf Ik ben heel trotst op mijn zoon en zijn uitstekende resultaten.
vatbaar zijn voor etwas annehmen Hij was vatbaar voor mijn argumenten en stemde uiteindelijk toe.
verantwoordelijk zijn voor verantwortlich sein für Als directeur ben ik daar in erste instantie verantwoordelijk voor.
verdriet hebben om traurig sein wegen Ze hebben veel verdriet om de dood van hun hond.
verontrust zijn over beunruhigt sein wegen De gemeente is over de laatste ontwikkelingen heel verontrust.
verslaafd zijn aan süchtig nach Hij is verslaafd aan drugs en alcohol.
versteld staan van erstaunt sein von Ik stond helemaal versteld van zijn gedrag.
verstoken zijn van ohne etwas sein Ik was verstoken van hulp.
verzot zijn op vernarrt sein in Hij is verzot op ijs.
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WICHTIGE AUSDRÜCKE MIT 
SUBSTANTIV + VERB + PRÄPOSITION
Im Niederländischen werden – ebenso wie im Deutschen – Ausdrücke benutzt, die sich aus einem Substantiv und einem Verb 
zusammensetzen, gefolgt von einer Präposition, an die sich ein Objekt anschließt. Die folgende Liste ist alphabetisch nach den 
darin verwendeten Substantiven sortiert.

(de) aandacht vestigen op (die) Aufmerksamkeit lenken 
auf

We moeten de aandacht op actuele problemen vestigen.

aandeel hebben in an etwas beteiligt ein, bei 
etwas mitmachen

We hebben aan dit project ook een aandeel.

aanleiding geven tot einen Anlass zu etwas bieten Zijn brief gaf aanleiding tot commotie.
in aanmerking komen voor für etwas in Betracht kom-

men
Hij komt wel in aanmerking voor het ambt van burgemeester.

aanmerking maken op etwas bemängeln, an einer 
Sache auszusetzen haben

Zij maakte aanmerking op zijn gebrek aan empathie. 

aanspraak maken op Anspruch auf etwas erheben Zijn land maakt aanspraak op bepaalde eilanden in de Zuidzee.
(de) aanzet geven tot den Ausschlag geben zu Dat incident gaf de aanzet tot de gewelddagdige opstoten.
afstand doen van von etwas Abstand nehmen Wij moeten helaas van uw aanbod afstand doen.
behoefte hebben aan ein Bedürfnis nach etwas 

haben
Elk menselijk wezen heeft behoefte aan liefde.

belangstelling hebben voor Interesse haben an Wij hebben vooral belangstelling voor het belang van kinderen.
commentaar hebben op etwas zu etwas sagen, einen 

Kommentar abgeben zu
Deze politicus moet op alle gebeurtenissen in het parlement com-
mentaar hebben.

ervaring hebben met Erfahrung haben mit Hij heeft veel ervaring met dit soort mensen.
gebrek hebben aan Mangel haben an Wij hebben vooral gebrek aan leerkrachten.
(een) hekel hebben aan etwas absolut nicht mögen Ik heb een hekel aan poetsen. / Hij heeft een hekel aan snoep!
op de hoogte stellen van jemanden über etwas infor-

mieren
Ik heb hem van de incidenten van gisteren op de hoogte gesteld.

invloed hebben op Einfluss haben auf Deze politicus heeft heel veel invloed op de burgers van zijn dorpje.
kans maken op eine Chance auf etwas haben Hij maakt kans op de eerste prijs.
kijk hebben op Einsicht / Übersicht haben 

auf
Ik heb kijk op alle gebeurtenissen in deze regio!

kritiek hebben op etwas kritisieren Journalisten hebben altijd kritiek op de media.
medelijden hebben met Mitleid haben mit Ik heb altijd met hem medelijden.
plezier hebben in Spaß haben an Hij heeft veel plezier in zijn werk.
een poging doen om versuchen, etwas zu tun Hij heeft een poging gedaan om met hem te spreken.
een poging doen tot ein versuchter ... Hij deed een poging tot moord.
recht hebben op Recht / Anspruch auf etwas 

haben
Hij heeft recht op een korting in de bioscoop omdat hij een 66+ is.

spijt hebben van jemandem tut etwas leid Wij hebben heel veel spijt daarvan gehad.
trek hebben in Hunger haben auf Heb je ook zo'n trek in patat?
verstand hebben van sich verstehen auf Hij heeft er verstand van!
de voorkeur geven aan etwas bevorzugen, etwas 

den Vorzug geben
Als ik mag kiezen geeft ik de voorkeur aan pizza.

zin hebben in Lust haben auf Heb je zin in een koffie?
zich zorgen maken over sich Sorgen machen über 

etwas 
Daar moet u zich geen zorgen over maken! Het komt allemaal goed.




