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Voorwoord

Een woordenboek dat speciaal over het gebruik van voorzetsels gaat,
lijkt geen luxe meer. De opkomst van de massamedia brengt met
zich mee dat iedereen tegenwoordig wordt geconfronteerd met een
groot scala van taaluitingen: afkomstig van een veelheid van personen
en uit een veelheid van streken. Bovendien beleven we momenteel
de opbloei van een vorm van massacommunicatie waaraan meestal
geen professionele redactie meer te pas komt: internet. Berichten
worden meestal ongeredigeerd de wereld in gezonden, met het ge-
volg dat er meer persoonlijke variatie aan te treffen valt in het taalge-
bruik dan vroeger het geval was. Ook – en vooral – waar het gaat om
het gebruik van voorzetsels. Dit leidt tot een toenemende onzekerheid
bij het publiek over de manier waarop deze gebruikt moeten worden.

De Prisma Voorzetsels geeft niet alleen informatie over de juiste vorm
van voorzetselbepalingen maar vertelt ook of een voorzetselbepaling
weglaatbaar is, en welke soorten zelfstandige naamwoorden er in de
bepaling kunnen staan.

Bij het samenstellen van dit boek hebben wij van vele kanten hulp
gehad. Grote erkentelijkheid willen wij betuigen aan wijlen de heer Luc
Geysels (Leuven), die zo vriendelijk is geweest, zijn materiaalcollectie
over voorzetselgebruik af te staan aan Riemer Reinsma. Jarenlang had
de heer Geysels dit materiaal verzameld met het oog op een uit te geven
woordenboek. Door zijn slechte gezondheid heeft hij van dit plan moeten
afzien.

De redacties van de bladen TEKSTNET (Amsterdam) en TREFWOORD
(Amsterdam) boden ons de gelegenheid een oproep te plaatsen voor
meldingen van fout of dubieus gebruik van voorzetsels. Het vragen-
materiaal dat wij ter inzage kregen van De TAALLIJN (Amsterdam)
vormde een rijke bron van inspiratie. Ook de Taaladviesdienst van het
Genootschap Onze Taal leverde waardevol, ‘uit-het-leven-gegrepen’
materiaal. Veel dank verdient voorts Monique Bullinga (Ooij), die ons
zeer regelmatig van opmerkelijke gevallen van voorzetselgebruik voorzag.
Materiaal kregen wij ook van Gerla Aerts (bureau Klare Taal, Nieuwe-
gein), Yvonne Geiss (Amsterdam) en Felix van de Laar (Amsterdam).

Verder gaat onze dank uit naar Erica van Rijsewijk (Amsterdam), Jean-
ne Weenink (Amsterdam) en Dick Wortel (Leiden), die ieder enkele ge-
deelten van het alfabet bewerkt hebben.
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Bijzonder erkentelijk zijn wij ook een groep deskundige ‘meelezers’,
die geheel belangeloos onze concepttekst van commentaar voorzag:
Harry Cohen, Wim Daniëls, Rob Doeve, Willem Hendrikx, Frank Jansen,
Jaap de Jong, Henk Jonker, Fons de Meersman, Jan Noordegraaf,
Jan Renkema, Peter Smulders, Erik van der Spek, Willy van de Weghe
en Carel van Wijk.

Het spreekt overigens vanzelf dat de eindverantwoordelijkheid voor de
tekst bij de samenstellers van dit boek berust.
Wij hopen dat deze Prisma Voorzetsels zijn weg zal vinden naar een
geïnteresseerd publiek van actieve taalgebruikers. Een uitgebreidere
versie van dit voorzetselboek wordt uitgebracht bij Uitgeverij Auctor
onder de titel: Voorzetselwijzer.

De samenstellers
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Verantwoording

De Prisma Voorzetsels geeft informatie voor het juiste gebruik van voor-
zetsels. Daarbij stonden ons de volgende aspecten van voorzetselge-
bruik voor ogen:

Het gebruik van een voorzetsel is facultatief bij sommige woorden
of woordgroepen. Het is bijvoorbeeld niet verplicht bij ‘onderzoek’:
men kan zeggen hij heeft jarenlang onderzoek gedaan, maar ook:
hij heeft onderzoek gedaan naar de achtergronden van het conflict.
In andere gevallen is het voorzetsel echter wel verplicht. Als voor-
beeld kan gelden ‘gespitst’; dit woord vormt één geheel met ‘op’:
hij is erg gespitst op die baan.
Sommige woorden kunnen verschillende soorten voorzetselbepa-
lingen bij zich hebben. Zo kan men bij ‘aandringen’ een voorzet-
selbepaling zetten waarin een persoon wordt genoemd (aandringen
bij iemand, een instantie) en/of een voorzetselbepaling waarin een
zaak wordt genoemd (aandringen op spoed).
Wanneer een voorzetsel en een hoofdwoord een min of meer
vaste uitdrukking vormen en deze groep gevolgd wordt door een
voorzetsel, spreekt men van een ‘voorzetseluitdrukking’; type: naar
aanleiding van. Zo’n voorzetseluitdrukking fungeert zelf weer als
voorzetsel.

Taalnormen
Normatief of descriptief? We komen hier op een delicaat onderwerp:
taalnormen. Bij sommige voorzetselconstructies die niet algemeen ge-
accepteerd zijn, is moeilijk uit te maken of we met foutief taalge-
bruik te maken hebben of met een opkomende nieuwe norm. Daarom
hebben wij ‘foutief’ voorzetselgebruik in dit boek niet willen signa-
leren. Het einde zou snel zoek zijn, en niemand lijkt ermee gediend.

Als basis om de algemeen aanvaarde norm vast te stellen zijn we uit-
gegaan van woordenboeken, met name van het Woordenboek der Ne-
derlandsche Taal; Van Dale, Groot Woordenboek der Nederlandse Taal;
A. Abeling, Woordenboek Nederlands; en Th. Vindevogel, Het juiste
voorzetsel. Rijke bronnen vormden ook kranten, tijdschriften, boeken
en gedrukte commerciële teksten. Aan deze teksten is immers in be-
ginsel betrekkelijk veel zorg besteed; ze zijn vaak geschreven door pro-
fessionele auteurs en in veel gevallen heeft ook een eindredacteur er
aandacht aan gegeven. Niet-gedrukte bronnen zoals interne memo’s
en brieven beschouwen we niet als representatief voor de norm, omdat
de schrijvers van deze teksten zich over het algemeen minder inge-
spannen zullen hebben voor de stilistische verzorging.
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Opnamecriteria
Opgenomen zijn alleen gevallen van voorzetselgebruik die van het voor-
spelbare afwijken. Wij hebben getracht ons voor te stellen wat een ge-
bruiker zou willen opzoeken. Dan vallen heel wat gevallen vanzelf af:
op een stoel zitten, om tien uur, naar Amsterdam enz. Het gaat hier
om die voorzetsels die een duidelijk ruimtelijke, plaatselijke, instru-
mentele, finale enz. betekenis hebben, en voorzetsels die voorafgaan
aan een weglaatbaar meewerkend voorwerp. De grens tussen ‘wel pro-
bleem’ en ‘geen probleem’ is overigens niet gemakkelijk te trekken. In
enkele gevallen vraagt men zich wellicht af waarom een (schijnbaar
probleemloos) woord wordt vermeld. Dat risico hebben wij blijmoedig
genomen.

Veel woordcombinaties met voorzetsels kunnen ook figuurlijk worden
gebruikt. Daar is als regel geen aandacht aan besteed: met het ligt
op het puntje van mijn tong is vanuit het perspectief van voorzetsel-
gebruik niets bijzonders aan de hand. Maar soms doen zich subtili-
teiten voor die opname vereisen: op bed liggen is iets anders dan op
het bed liggen en van tafel vegen betekent wat anders dan van de tafel
vegen. De ‘bijzondere’ gevallen (op bed liggen, van tafel vegen) hebben
wij zo veel mogelijk geregistreerd.

Meewerkende voorwerpen kunnen worden voorafgegaan door aan of
voor. Wij hebben dit type voorzetselgebruik alleen vermeld wanneer
het meewerkend voorwerp verplicht (niet weglaatbaar) is. Zo wordt
bij toevertrouwen het meewerkend voorwerp ingeleid door aan. Het feit
dat het meewerkend voorwerp ook zonder voorzetsel kan worden aan-
geduid, veronderstellen wij bekend. We hebben doorgaans alleen willen
aangeven dat een meewerkend voorwerp als zodanig verplicht is, en
welk voorzetsel men dan kan gebruiken – aan of voor:

je kunt dit hem best toevertrouwen
je kunt dit best aan hem toevertrouwen

Om ruimte te besparen hebben wij onvermeld gelaten dat de woord-
combinaties, bestaande uit tot + zelfstandig naamwoord dat een acti-
viteit uitdrukt, en tot het + onbepaalde wijs, altijd kunnen worden
vervangen door om te + onbepaalde wijs; zoals in de volgende zinsneden:

de mogelijkheid om in te grijpen
de mogelijkheid tot ingrijpen

Wel hebben we de constructie met om te steeds vermeld als die niet
weglaatbaar is, zoals in staan te trappelen om te (+ onbep. wijs).
In alle gevallen waar tussen + meervoudsvorm van een naamwoord
gebruikt wordt, kan ook tussen ... en ... en van ... en ... worden gebruikt.
Die laatste mogelijkheid hebben we niet vermeld. We gaan ervan uit
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dat dit voor zich spreekt. Voorbeeld:
consistentie
..., met tussen (zaken)

Ook veronderstellen wij bekend dat een voorzetselbepaling met van
dikwijls vervangen kan worden door een tweede naamval:

de zaak werd geregeld tot genoegen van ieder
de zaak werd geregeld tot ieders genoegen

Trefwoorden die synoniem zijn, worden vaak verbonden met dezelfde
voorzetsels: een overdaad aan of van; een overmaat aan of van. Toch
hebben wij ervan afgezien, in zulke gevallen verwijzingen aan te
brengen: dit zou de lezer dwingen tot veel bladeren.

Spreekwoorden hebben wij niet opgenomen. Onder spreekwoorden ver-
staan we taaluitingen die de waarde van een zin hebben, en die geen
enkele variatie toelaten. Een voorbeeld: aan de vruchten kent men de
boom; hier kan ‘vruchten’ niet worden vervangen door het enkelvoud,
en ‘boom’ kan niet worden vervangen door plant.

Het trefwoord
De aandacht gaat in dit boek vooral uit naar bijzonder voorzetselge-
bruik. Wij gingen ervan uit dat wie twijfels koestert over het juiste voor-
zetsel in een gegeven combinatie, niet bij het voorzetsel zal gaan zoeken:
de vraag is immers welk dat zijn moet. De lijst is derhalve opge-
bouwd rond de woorden die samen met een of meer voorzetsels een
combinatie vormen.

Idiomatische bouwsels, zoals ter sprake, en voorzetseluitdrukkingen,
zoals in verband met, zijn te vinden bij het hoofdwoord ervan, dus bij
sprake en verband. De reden hiervoor is tweeledig: er is geen scherpe
grens te trekken tussen gefixeerde voorzetselgroepen en gelegen-
heidsconstructies. Bovendien zou een dergelijke scheiding van de lezer
eisen dat die precies weet of het al dan niet om een voorzetselgroep
gaat.

Betekenisomschrijvingen
De betekenisomschrijvingen bij de zelfstandige naamwoorden, werk-
woorden enz. waarvan de voorzetsels afhankelijk zijn, hebben wij uit-
sluitend toegevoegd om aan te geven welke betekenis van het behan-
delde woord aan de orde is. De omschrijvingen zijn dan ook summier
gehouden: ze dienen slechts ter globale oriëntatie. Ook geven we al-
leen de betekenisomschrijvingen die te maken hebben met het gebruik
van voorzetsels. Zo is ‘order’ alleen in de betekenis ‘bevel, opdracht’
opgenomen (order tot iets), en niet de betekenis ‘bestelling’.
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Aanwijzingen voor het gebruik

Het trefwoord
Van zelfstandige naamwoorden wordt als regel het enkelvoud gegeven.
In veel gevallen kan in het lemma ook het meervoud voorkomen:

gebod
...
onder (de) geboden staan, in ondertrouw zijn

Om de lengte van de lemmata beperkt te houden, is in sommige ge-
vallen een lemma gesplitst in een trefwoord in het enkelvoud en een
trefwoord in het meervoud:

hand
aan de ~ van (gegevens), uitgaande van ...
...

handen
in ~, aan de geadresseerde persoonlijk te overhandigen ...

Naamvalsvormen vallen onder de nominatiefvorm van het zelfstandig
naamwoord:

gebrek
...
in gebreke stellen/blijven e.d. ...

Elders wordt in dat geval verwezen naar de nominatiefvorm:

gebreke zie gebrek

Bij homografen (d.w.z. woorden met gelijke spelling maar verschillende
uitspraak) is voor alle duidelijkheid de ligging van de klemtoon aan-
gegeven:

bedelen [bedelen]
bedelen [bedelen]

Bij homofonen (woorden met dezelfde spelling maar behorend tot ver-
schillende woordsoorten) is, ter vermijding van misverstand, gram-
maticale informatie toegevoegd. Deze staat tussen vishaken:

sterven <zn>
• op ~ liggen ...
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sterven <ww>
∗ DOODGAAN, met aan (ziekte e.d.) ...

Weglaatbaar voorzetsel
Wanneer de betekenisomschrijving wordt gevolgd door ‘met <voor-
zetsel>’, betekent dit dat het gebruik van een voorzetsel facultatief is;
het is ‘weglaatbaar’. Dit wordt aangegeven met een asterisk (∗).

onderzoek
∗ HET BEPROEVEN OP EIGENSCHAPPEN OF DEUGDELIJKHEID, met van (iets):
de keuringsdienst voor het onderzoek van waren

Soms worden in het lemma gelijkwaardige, d.w.z. onderling verwis-
selbare voorzetsels vermeld. In de bijbehorende voorbeeldzin wordt
echter veelal slechts één van die varianten geïllustreerd:

aanloop
∗ VOORBEREIDING, BEGINFASE, met tot of voor (iets): de aanloop tot
verdere bezuinigingen

In sommige gevallen vindt u bij een gegeven voorzetsel meer dan één
voorbeeldzin. Dit dient veelal om nader te illustreren welke klassen
van voorzetselobjecten er mogelijk zijn: abstracte zaken, concrete
zaken, personen, instellingen enz., in aanvulling op de omschrijvingen
die tussen ronde haken gegeven zijn:

inleiding
∗ GESCHRIFT DAT DE LEZER VERTROUWD MAAKT MET EEN TENTOONSTEL-
LING E.D., met op (expositie e.d.): een inleiding op Heidegger; een
inleiding op de expositie

Zijn er meerdere typen voorzetselbepalingen in een en hetzelfde
zinsverband mogelijk, dan is dit aangegeven met de formule ‘en/of met
<voorzetsel>’:

bidden
∗ EEN GODHEID OF HEILIGE E.D. AANROEPEN, met tot (godheid, hei-
lige e.d.) en/of met om (iets): bidden tot de Heilige Maagd om
genezing

Wanneer het trefwoord echter kan worden verbonden met voorzetsel-
bepalingen die niet in hetzelfde zinsverband kunnen voorkomen, dan
is dit aangegeven met de woorden ‘of met <voorzetsel>:’
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actie
∗ (PROTEST)HANDELING, met tot (iets): een actie tot loonsverhoging
of met voor of tegen (iem., iets): zij voeren actie voor het behoud
van de Waddenzee/tegen het regeringsbeleid

Wanneer er van een trefwoord meer dan één betekenis behandeld wordt,
krijgt elke betekenis een asterisk:

garantie
∗ VRIJWARING VAN KOSTEN, met op (iets): een garantie op moge-
lijke fabricagefouten; er zit nog garantie op dit apparaat
∗ WAARBORG, met voor (iets): mooi weer is nog geen garantie voor
een geslaagd feest

Wanneer een vaste woordcombinatie meerdere betekenissen kan
hebben, worden deze door middel van cijfers van elkaar gescheiden:

opwachting
∗ zijn ~ maken, 1 officieel bezoeken, met bij (iem.) [...]; 2 voor
het eerst optreden, met als (functie) [...]

Hetzelfde geldt voor combinaties met ‘zich’.

Vast voorzetsel
Gaat het om een voorzetsel dat niet weglaatbaar is, dan wordt dit aan-
gegeven door middel van een bolletje (•). In het lemma wordt het
trefwoord gerepresenteerd door een tilde, plus (vet gedrukt) voorzetsel:

gespitst
• ~ op (iets), attent op, scherpe aandacht hebben voor: die leraar
was gespitst op spiekbriefjes

Wanneer een woord(groep) twee of meer niet-weglaatbare voorzetsels
bij zich heeft, worden deze opgesomd in de alfabetische volgorde
van die voorzetsels:

aankijken
• ~ op (iets), verdenken van: nu kijken ze mij erop aan; ~ tegen
(iem., iets), vinden van: hoe kijk je daartegen aan?

Bij veel trefwoorden vindt men een opsomming van vaste verbindingen.
Er worden twee typen vaste verbindingen onderscheiden:
1 Verbindingen waarin het trefwoord altijd wordt voorafgegaan door

een voorzetsel, zoals in bij kennis, buiten kennis, (iemand) in kennis
brengen met.
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2 Verbindingen waarin het voorzetsel op het trefwoord volgt, of er al-
thans op kan volgen: de koers richten naar (bestemming), ...

Wanneer er bij een vaste verbinding meerdere betekenissen worden
onderscheiden, worden deze met cijfers weergegeven:

delen
[...]
• ~ in (zelfstandig gebruikt telwoord.), 1 splitsen: een brood in
tweeën delen; 2 een deel krijgen van: we delen in de winst (...)

Combinaties
Wanneer in een lemma meerdere categorieën worden behandeld, wordt
de volgende volgorde aangehouden:
1 het trefwoord of een woordgroep waarin het betreffende trefwoord

voorkomt, met weglaatbaar voorzetsel (gemarkeerd met een ∗)
2 het trefwoord of een woordgroep waarin het betreffende trefwoord

voorkomt, voorafgegaan door een vast voorzetsel (gemarkeerd met
een •)

3 het trefwoord of een woordgroep waarin het betreffende trefwoord
voorkomt, gevolgd door een vast voorzetsel (gemarkeerd met een
•)

aanleiding
∗ FEIT DAT TOT IETS KAN LEIDEN, met tot of voor (iets): de aanlei-
ding tot de twist was niet duidelijk
• bij de minste of geringste ~, overdreven snel; naar ~ van (iets),
als reactie op
• aanleiding vinden in (iets), ~ zien tot (iets), als reden aangrijpen

Wanneer een woord of woordgroep voorafgegaan wordt door een voor-
zetsel én gevolgd wordt door een voorzetsel, wordt de informatie ge-
geven bij het vooropgeplaatste voorzetsel. Wanneer een voorzetsel op
het trefwoord kán volgen, wordt de informatie gegeven bij het achter-
geplaatste voorzetsel.

Objectrestricties
Bij veel voorzetselvoorwerpen kan niet een willekeurig naamwoord aan
het voorzetsel verbonden worden. Dikwijls zijn er beperkingen. Zulke
restricties worden steeds vermeld. De omschrijving van mogelijke voor-
zetselobjecten is tussen ronde haken gezet:

aankijken
~ op (iets), verdenken van: nu kijken ze mij erop aan; ~ tegen
(iem., iets), vinden van: hoe kijk je daartegen aan?
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Geslachtsgebonden verwijswoorden
Overal waar in de betekenisomschrijvingen en in vaste verbindingen
het persoonlijk voornaamwoord ‘hij’ of het bezittelijk voornaamwoord
‘zijn’ staat, moet dit sekseneutraal worden opgevat. Zo wordt de uit-
drukking uit zijn woorden komen geacht óók van toepassing te zijn
op een vrouw.

Afkortingen
Gebruikte afkortingen en aanduidingen:

bn bijvoeglijk naamwoord
bw bijwoord
iem. iemand
instelling (overheids)instelling, instantie, bedrijf
onbep. wijs onbepaalde wijs
ww werkwoord
zn zelfstandig naamwoord
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De opbouw van een lemma
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aanleiding

∗ FEIT DAT TOT IETS KAN LEIDEN, met tot of voor (iets): de aan-
leiding tot de twist was niet duidelijk of met (om) te (+ onbep.
wijs): een aanleiding om de geldkraan dicht te draaien

• bij de minste of geringste ~, overdreven snel; naar ~ van
(iets), als reactie op

• ~ vinden in (iets); ~ zien tot (iets), als reden aangrijpen,
met in: in die calamiteit zag de regering geen aanleiding tot
wettelijke maatregelen

trefwoord

betekenisomschrijving

weglaatbare
voorzetselbepaling

soort voorzetselobjecten

voorbeeldzinvoorgeplaatste
voorzetsels

achtergeplaatste
voorzetsels

betekenisuitleg

combinatiemogelijkheden
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A
aanbelanden

• ~ bij (onderwerp), er in het gesprek
op komen
• ~ in (stad, dorp e.d.), er reizend ko-
men
• ~ op (dak, plein e.d.; punt, niveau),
reizend resp. pratend enz. aankomen

aanbellen 
∗ EEN DEURBEL DOEN OVERGAAN, met bij
(iemand, een huis): hij belde bij ons
aan

aanbetalen
∗ HET EERSTE GEDEELTE VAN EEN BETALING
DOEN, met op (iets): zij betaalde 10%
aan op de bestelling

aanbevelen 
∗ INTERESSE OPWEKKEN VOOR IETS OF IE-
MAND, met bij (iem.): hij heeft ons pro-
duct al bij vele klanten aanbevolen, of
met (om) te (+ onbep. wijs): zij beval
ons aan vroeg te vertrekken 

aanbeveling
∗ VOORSPRAAK, met aan (iem.): de di-
rectie kwam met een aanbeveling aan
de werknemers om af te zien van de
collectieve verzekering en/of met over
of omtrent (een probleem): over die
zaak heeft de commissie geen aan-
beveling gedaan of met tot of voor
(een oplossing) of met (om) te (+
onbep. wijs die een oplossing uit-
drukt): de fabrikant deed de aanbe-
veling eventuele ondeugdelijke on-
derdelen onmiddellijk te vervangen;
een aanbeveling tot het uitzenden van
mariniers
• op ~ van (iem.), op voorspraak van:
zij werd benoemd op aanbeveling van
haar chef

aanbieding
• bij ~, vooruit: bij aanbieding bestellen
(boekenbranche); in de ~, tegen een
speciale prijs aangeboden: waspoeder
is in de aanbieding

aanblik
• bij de eerste ~, bij het eerste zien: bij
de eerste aanblik zag het er alarme-
rend uit

aanbod
∗ UITNODIGING, met tot of voor (deelname
e.d.): een aanbod tot deelname in de
projectgroep
∗ DAT WAT AANGEBODEN WORDT, met aan
of van (iets): het aanbod aan drugs is
overstelpend

aanbouw
• in ~, gebouwd wordend: er zijn twaalf
paviljoens in aanbouw

aanbrengen
∗ AANGEVEN, AANWIJZEN, met bij (iem.,
instelling): een oplettende winkelier
bracht de dief van de boekenbonnen
bij de politie aan

aandacht
• (iem., iets) in iemands ~ aanbevelen,
aanraden op (iem., iets) te letten: mag
ik dit rapport in uw aandacht aanbe-
velen?; (iem., iets) onder iemands ~
brengen, iemand op (iem., iets) wijzen:
fijn dat u dit onder mijn aandacht hebt
gebracht
• ~ besteden aan (iem., iets), met
(iem., iets) bezig zijn: ouders moeten
veel aandacht besteden aan hun kin-
deren; de ~ vestigen op (iem., iets), ie-
mand op (iem., iets) opmerkzaam
maken: ik wil vooral de aandacht ves-
tigen op dit punt; ~ hebben voor (iem.,
iets), op (iem., iets) letten: hij heeft
veel aandacht voor details

aandeel
∗ HET DEELNEMEN, met aan (handeling):
aandeel hebben aan een misdaad
∗ BEWIJS VAN DEELNAME (AAN BEDRIJF E.D.),
met aan (toonder): een aandeel aan
toonder
∗ PORTIE, met in (iets): een aandeel in
de winst
• een maatschappij op aandelen
• winst per ~, per aandeel in het eigen
bedrijf

aandeelhouder
∗ EIGENAAR VAN AANDELEN IN EEN BEDRIJF,
met in of van (bedrijf): de Telegraaf is
de grootste aandeelhouder in deze dag-
bladcombinatie

aandenken
∗ TASTBARE HERINNERING, met aan (iem.,
iets): het horloge was een aandenken
aan zijn moeder

aandikken
∗ IN WAARDE STIJGEN, met tot (bedrag):
de dollar dikte aan tot 106 yen
∗ OVERDRIJVEN, met tot (iets): de au-
teur had de ongemakken aangedikt tot
gruwelen

aandoening
∗ ZIEKTE, met aan of van (lichaamsdeel):
een aandoening aan het centrale ze-
nuwstelsel

aandrang
∗ DRUK, met op (iem.): we hebben enige
aandrang op hem uitgeoefend en/of
met (om) te (+ onbep. wijs): de aan-
drang om de handen uit de mouwen te
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