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Kortademig duidt op het feit, dat men een versnelde ademhaling
heelt bij sterke inspanning; wie kortademig is, kan dus een snelle
en krachtige lichaamsbeweging niet lang volhouden, zonder buiten
adem te geraken.

Ziin aamborstigheid hielp hem vrij van de krijssdienst.
Nq zijn laatste ongesteldheid is hii zeer kortademîg sew,orden.

5. AANBASSEN, AANBLAFFEN.

In de richting van iemand of iets bassen of blaffen; dus : door
bassen of blaffen bedreigen.

De beide werkwoorden zijn zowel in letterlijke als in tguur-
lijke zin nagenoeg gelijk, alleen met het onderscheid, dat tussen dc
grondwoorden bestaat.

Aanblaffen is het meest eigenlijke en gewone, en daarom bij
overdrachtelijk gebruik sterker en heftiger.

Bij aanbassen staat de figuurlijke betekenis op de voorgrond :

de uitdrukking is edeler dan het gewone aanbbfen, dat meer aan een
hond doet denken.

Toen hij op het erf kwam, blafte hem een grote ketlinghond aan.
Het lust de niid haar eeuwis aan te bdsscn. (Poor.)

6. AANBELANG, BELANG.

Beide woorden drukken het gewicht uit, dat men aan een zaak
hecht.

Aanbelang wordt steeds gebruikt met het voorzetsel ycn en
betekent dan : belangrijk, gewichtig, rijk aan gevolgen.

Aanbelang is sterker dan het eenvoudige belang; vandaar dat
men niet zegt :

Een zaak van weinig aanbelane
maar wel :

van weinig behng.
Een gebeurtenis van groot aanbelang. Een omstandieheid van hct

gtootste aanhelang.
De geschiedenis, die ik u vertellen wil, heeft oneindig veel belang voor

u. lk ontdekte gebreken von belang in ziin karakter.

7. AANBEVELEN, AANPRIJZEN.

De goede, voortreffelijke eigenschappen van iemand of iets
opsommen, teneinde een gunstige stemming er voor op te wekken.

Aanbevelen drukt de bijgedachte uit, dat men hierbij steunt
op eigen ondervinding of inzicht en zich enigszins borg stelt voor
het aanbevolene.

Hii beval zijn neef aan als een bekwaam jongeling. Ik durf hem sc-
rust aan de minister aanbevelen.
Aanprijzen is het zeer sterk aanbevelen van een persoon of

zaak, door het vermelden der loffelijke hoedanigheden, teneinde deze
aan iemand aannemelijk of begeerlijk te maken.

Die koopman weet iedereen zijn waren eoed aan te priizen. Hii prees
nii een bodkuur aan,
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8. AANBEVELTNG, AÀNPRIJZING.

Zie de werkwoatden aanbevelen, aanprijzen,

9. AANBIDDEN, VEREREN.

Beide werkwoorden drukken een toewijding uit door gebede[
of eerbiedige hulde.

Aanbidden is sterker dan vereren en wordt vooral gezegd van
godsdienstige verering. In figuurlijke zin wordt het ook gebruikt
in de betekenis van : hartstochtelijk beminnen.

Vereren is eerbiedige hulde bewijzen, het is echter niet nodig
dat hierbij aan uiting van de verering wordt gedacht.

De ware God asnbidden. God aonbidden in ceest en in waarheid.
Haar asngebeden kind. Een veldheer, door ziin soldaten aangeheden.
De heilisen veteten. Hii vereerde de dichter om ziin prachtige verzen,

IO, AANBIDDENSWAARDIG, AANBIDDELIJK.

Waardig om (zowel in eigenlijke als in figuurlijke zin) aangc-
beden te worden.

Aanbiddenswaardig heeft betrekking op de hoedanigheden,
waarom men aanbidding verdient.

A anbidde ns w aar dig e w i i s h e id.
Aanbidtlelijk geeft tevens tc kennen, dat die hoedanigheden zo

sterk spreken, dat zij onwillekeurig tot aanbidding nopen.
Een enig asnbîddeliik Opperwezen,

11, ZTCrI AANBIEDEN, ZIC}J AANBEVELEN.

(voor een betrekking).
Beide werkwoorden geven te kennen, dat men de betrekking

begeert.
Zich aanbieden drukt dit uit zonder enige bijgedachte.
Zich aanbevelen veronderstelt, dat men tevens ook de redenen

aanvoert, die kunnen strekken om de keus op zich te doen vestigen.

12. AANBIEDING, AANBOD.

In de betekenis van hetgeen aangeboden wordt, het aange-
bodene, rvordt aanbiedlng bijna uitsluitend in het meervoud ge-
bruikt.

In het enkelvoud zegt men aânbod, welk woord geen eigen meer-
voudsvorm bezit.

Iiij ontvinc de voordelîgste aanbiedineen. Hii liet zich door gener-
Ie i asnbiedingen v er le ide n.

Ik mas dat aanbod niel aannemen. Komt mijn aanbod u zoo verwer-
peliik voor 7

13, AANBRENGEN, AANDRAGEN, AANKRUIEN,
AANSLEPEN, AAI\]VOEREN.

Al deze werkwoorden drukken de gedachte uit van brengen naar
een bepaalde bestemming; het verschil ligt alleen in de wijze waarop
dit geschiedt.
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VOORBERICHT

Synoniemen zijn ntet alleen geli j kbetekenende woorden,
die elkaar volkomen dekken en dan ook in alle omstan-
digheden onverschillig kunnen gebruikt worden, maar
vooral zinverwante woorden, d. w. z. woorden die veel
overeenkomst hebben in de betekenis, die ook wel een
hoofdbegrip met elkander gemeen hebben, maar die zich
toch door een grotere of kleinere wijziging der betekenis
onderscheiden, zodat men niet het ene \r/oord voor het
andere kan gebruiken.

Slechts zelden drukken twee woorden volkomen de-
zelfde gedachte uit eri men zal dus begrijpen, dat de
kennis van de synoniemen een belangrijk onderdeel vormt
van de taalstudie, met het oog op het juist cn van pas
gebruiken van de woorden.

Nochtans zijn in onze taal siechts weinig werken hier-
over verschenen. De belangrijkste uitgaven op dit gebied
waren het thans verouderde < \Toordenboek der Neder-
duitsche Synoniemen > cloor Weiland en Landré ('s Gra-
venhage, 1821) en het < Handvroordenboek van Neder-
landsche synoniemen r door J. Hendriks (Tiel, 1BB3),
dat beknopt maar duidelijk een groot aantal synoniemen
behandelt.

Bij cle samenstelling van dit werk hebben wij dit
laatste dan ook vaal< geruadpleegd, evenals het groot
Nededands lùToordenboek door de Vries en te ÏTinkel,
dat de juiste betekenis der woorden in al hun schake-
ringen weergeeft.

Ify'li zlin er ons wel van bewust, dat een werk als dit
onvolledig en onvolmaakt is, maar hopen toch eenmaal
de volledigheid te benaderen. Daarom cloen wif een
beroep op de gebruikers van dit werk, om ons hun
opmerkineen te willen meeclelen, opdat in een latere
druk eventuële aanvullingen en verbeteringen kunnen
opgenomen worden.

J. c.




