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De rede maakte indruk; alle toehoorders waren aangedaan. Zii was
zo aangedaan, dat zij niet spreken kon.

Haar zwak gemoed is spoedig bewogen. Ik seloof het ook niel, ant-
woordde zij voorzichtie, om haar bewogen gemoedsstemminc niet te doen
bliiken.

Door de vele blijken van deelneming was hij ten zeerste gefioffen.
Getrcffen door zoveel eenvoud en kalme berustinc.

Die droeve tiidine heeft hem ers eeschokt. Kunr gij, nu sij zo se-
schokt ziit, nu cij zoveel tegelijk ziet, wel waarnemen?

Moeders hart, geroerd en teder, spreekt door tranen. Hoor mijn bee
dan, Hemelvader !'k doe haar met geroerd gemoed.

Lltoorden die toch altoos zo onvolmaakt de gevoelens yan een ontroerd
hart uitdrukken. Ik heb naar hem verlangd en nu hij komt, voel ik mij
zeer ontroerd.

Ontzet deinsden de vroutpen teruc. Ontzet oyer het gevaar, dat hem
boven het haofd hins.

44. AANGEH{JWD, AANGETROUWD.

Door huwelijk vermaagschapt.
Beide woorâen hebbén vôlkomen dezellde betekenis, doch

aangehuwd is deftiger dan aangetrouwd, dat meer tot de alledaagse
taal behoort.

Mîin aangehuwde broeder. Zii seniet meer vriendschap van haar
aangehuwde familie, dan van haar eigene.

Aangetrouwde kinr.le re n. Aangetrouwde fantilie.

45. AANGELEGENHEID, BELANG.

Aangelegenheid is een zaak, die van gewicht voor iemand is,
waarvan de goede voortgang ofuitslag hem ter harte gaat en die door
hem zelf moet behartigd worden. Er wordt in 't midden gelaten of
hierbij voor'- of nadeel ir. het spel is.

Eelang is datgene wat van groot gewicht of hoge waarde voor
iemand is, doch door een ander kan behartigd worden, zonder dat
deze in de plaats treedt van de persoon, wie de zaak betreft. Het
onderstelt een zaek ten bate van de betrokken persoon.

Ik bemoei mij ongaarne met eens anders aungelegenheden, Aange-
Iegenheden van kerk en sîaot.

Iemancls belangen behartigen. De ltelangen van tle aandeellnuders
worden daardoor eesthaad.

46. AÂNGENAA}.{, LEKKER, HEERLIJK, KEURIG.

Wat de smaak streelt.
Aangenaam duidt aan dat het gevoel van die aard is, dat men

het gaarne ondervindt.
I-ekker is goed smakende, aangenaam voor de smaak,
Heerlijk heeft vooral betrekking op de zinnelûke genietingen

en duidt op de voortreffelijkheid.
Keurig wordt gebruikt met betrekking tot bereiding en op-

schaffng.
Een aangename smaak.
Hii houdt van een lekkere schotel. Onder het leeen van een le*kere

fles.
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Wat is dat een heeilijke taart ! Hii bracht mij heerlijke wijn,
Een oneindige verscheidenheid der keurîgste spiizen en dranken. Ecn

keurig maal werd daselijks opsezet.

47. AANGENAAM, PLEZIERIG, ZOET, LIEF'ELIJK,
BEHAAGLIJK, GENOEGLIJK, STRELEND.

Wat ons met zeker welgevallen vervult.
Aangenaam is de algemene uitdrukking; het kan zoowel van

gewaarwordingen als van personen of zaken gezegd worden.
Plezierig heeft dezelfde betekenis, maar is altijd gemeenzaam

en alledaags en vaak van zinnelijke aârd.
Zoet, dat ook met aangenaam gelijk staat, wordt meer in de

dichterlijke taal gebruikt.
Liefelijk duidt een edeler, fijner gevoel aan en is vooral van

toepassing op datgene, rvat door het gezicht ol het gehoor wordt
waargenomen.

Behaaglijk heeft alleen betrekking op innerlijke ger','aarwordin-
gen en wordt dus nooit op zaken buiten ons toegepast.

Genoeglijk is datgene, rvat welbehagen verschaft, een aangename
indruk maakt, zonder hogere aanspraken.

Strelend is vooral datgene, wat bepaalde zintuigen of het gevoel
bijzonder aândoet.

Een aangenssm uitzicht. Een aangerume wandeling. Tot iemand ln
een aangename verhouding staan.

Hem werd daar geen plezîeriee ontvangst bereid. lYij hebben een
heel plezierige clas sehad. Ilc wens u een plezïerige vakantie.

Hii was in zoete dromen verzonken. Iemand zoete namen geven.
's Levens zaet en zuur.

Onder de schaduwrijke bonten in het bos zijn liefeliike plekjes onr
uit te rusten. Iets als een liefeliik verschiet was haar voor de blik se-
rezen. De liefeliikste klanken van vrede en verzoening. De muziek is
schoon en liefelïik.

Een behaaeliik gevoel van zelfvoldoening. De drie heren zaten in de
behaaslîike koelte voor het huis een kop koffie te drinken.

Een genaeslijk leven leîden. ll/ii zullen een stil en genoegliik huis-
houdentje hebben. Een onbeschrijfeliike mengeling van hoosst genoeg-
Iij ke e n alleronaang e naa ms t e g e waar w o rdi ngen.

Dat was strelend voor ziin eisenliefde. Een osenblik van lcetelende
beseerlijkheid, van strelende hoosmoed en zingenot.

48. AANGENOMEN (DAT), ONDERSTELD (DAT),
GESTELD (DAT), INDIEN (BIJALDIEN)... AL.

Drukken een onderstelling uit.
Aangenomen dat leidt een gedachte in, die niet van de spreker

zelf uitgaat, maar reeds door een ander geopperd is als grond van
hetgeen hij beweerde, en die nu door de spreker wordt opgevat om te
kennen te geven, dat zelfs die grond geen bewijs voor het beweerde
oplevert.

Ondersteld dat leidt een onderstelde gedachte in, van de spreker
uitgaande, aan welker waarheid hij zelf niet gelooft.

Gesteld dat verbindt een bijzin, welke een onderstelling bevat,
waaruit de spreker een gevolgtrekking wil maken.

Indien... al wordt gebruikt, wanneer men onbeslist wil laten
of de onderstelling waar is of niet.
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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.




