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rs afgelopen of tot het doel bereikt is. Dit wordt dus ook alleen
gezegd van personen.

De resen bliift aanhouden. De atnhouder wint.
Bij een weicerins volhatden. Hoewel men hem bt andere gedachlen

had willen brensen, volhadde hij bii zijn plan.
Men moet niet alleen beginnen, men moet ook volhoaden. Hii hield

vol en zag zijn moeite beloond..

63. AANHOUDEND, BESTENDIG, BLIJVEND, DUURZAAM,
GEDURIG, GESTADIG, LANGDURIG, ONAFGEBROKEN,

ONOPHOUDELIJK, VOORTDUREND.

Geven het voortduren van een werking of van een toestand te
kennen. Alleen blijvend en duurzaam worden ook van stoffelijke
zaken gezegd.

Bestendig en onafgebroken duiden op een voortduring in een
doorlopende onafgebroken reeks;

gedurig en gestadig duiden op een telkens wederkerende her-
haling van hetzelfde geval, met korte tussenpozen. Gedurig wotdt
vaak in ongunstige zin gebruikt, gestadig heelt meestal een gunstige
betekenis.

Onophoudelijk kan in beide opvattingen voorkomen; het duidt
op werkingen en heeft meestal een ongunstige betekenis.- Aanhoudend staat in het midden : als bijv, naamw. heeft het
altijd de betekenis van bestendig, met dit verschil, dat dit laatste
alleen in gunstige zin gebruikt wordt; als bijwoord wordt het ook
gebruikt in de zin van gedurig.

Blijvend duidt een voortduring aan, die alle wisselingen van
tijden en omstandigheden trotseert; is de zaak uit zich zell geschikt
om lang te duren, dan heet zij duurzaam, ook al blijft zij niet lang
voortduren.

Langdurig zegt alleen, dat iets lang duurt, zonder iets aan te
duiden omtrent de hoedanigheid.

Voortdurend duidt vooral op iets dat op het ogenblik nog is
zoals het sinds enige tijd geweest is; het duidt meer op het tegen.
woordige in betrekking tot het verleden, dan tot de toekomst.

Een bestendige vrede. Bestendise liefde. De lielde is niet altiid
bestendis van duur.

Onafgehrcken klachten. Een ormfsebroken regen. Mocht ziin slaap-
stede ook niet zacht ziin, toch was ziin rust onafgebroken en verkwikkend,

Gedurige piin. Gedurîse verandering van lrct weder. Hii komt mii
gedafis bezoeken. Een gedwige bron van onenigheid'

Hij zas gestadig om. De scstadîee koortsen hadden haar zeet vet'
zwakt, De gestadige wisseling der iaareetiiden,

O nophoudelîike k lachte n. O nop houdrlii k se zani k. Ee n onophoudeliik
seloch. Onophoudeliik zochten zii naar nieuwe wegen.

Aanhoadende kou. Een oanhoudend geschreeuw. De aanhoudende
regens hebben de veldgewassen bedorven.

Een blïivend gedenkteken. Een bliivende eer. Wii hebben hier geen

bliivende stad. maar zoeken de loekomende.
Duurzaam geluk. I)uurzame vriendschap. Een duurzame vrede sluilen.
Een langdufige koude. Een langdurige ziekte, Ondertussen was Belsiê

uitsepur door de langdurige oorlogen.
De zaak is nog voortdurend in dezelfde toestand. Deze voortdurende

hitte zal wel door onweder sevolgd worden.

675

64. AÀNKLEDEN, KLEDEN.
Zoowel aankleden als kleden duiden op het aandoen van de

klederen.
Kleden kan echter ook nog de betekenis hebben van verschaffen

van kledingstukken.
Een kind aankleden, Ik zal mii spoedig aankleden en ga dan mede.
Gii moet het kind warm hleden. Van den arme eekleed worden, Ik

was naakt en cij hebt mîi eekleed (Mrrrs., 25, 36l,.

65. AANKONDIGEN, VOORSPELLEN, VOORZEGGEN.
Iets te kennen geven dat aanstaande is.
Aankondigen is te kennen geven dat iets zal gebeuren, het met

zekerheid voorspellen.
Voorspellen veronderstelt min of meer zekere gegevens, waarop

de voorspelling gegrond is; het veronderstelt steeds een verschijnsel
waaruit het voorspelde zou afgeleid zijn.

Voorzeggen kan alleen geschieden door personen.
De somberheid van ziin gelaat kondisde een naderende uitbarstîng van

woede aan. Alles in de natuur kondigt de nadering van de winter qan.
Dat voorspelt niet veel soeds ! Dat heb ik u wel voorspeld. Christus

voorspelde de ondergang van leruzalem,
Men kan moeiliik vootzeggen wat gebeuren zal.

66. AANLACHEN, TOELACHEN.
In de grond betekenen beide werkwoorden hetzelfde : iemand

vriendelijk lachend aanzien.
Aanlachen veronderstelt geen opzet en kan zelfs min of mecr

onbewust geschieden.
Toelachen is iets krachtiger en veronderstelt altiJd bewustheid

en opzetr wanneer het in de eigenlijke zin van personen gebruikt
wordt.

In figuurlijke zin, voor zaken, gebruikt mer meestal toelachen .

Dat plan lacht mii toe. De fortuin lacht hem toe.

67. AANLANDEN, AANBELANDEN, BELANDEN.
Aanlanilen drukt uit, dat men het doel van de reis bereikt

heeft of althans, na voorafgegane onzekerheid, een rustpunt of een
vast verblijf vindt, hetzii goed of slecht.

Aanbelanden, dat nog slechts weinig gebru'kt wordt, beslist
niet of het verbllf van lange of korte duur zal zijn.

Belanden drukt een bijgedachte van toeval uit; het onderstelt
altijd, dat men enige tiid ter plaatse vertoelt ofwel er zich voor
goed vestigt.

Ik, die hier als een vreemde trekvogel ben aangeland.
llaar zal die woelwater, wie het nergens bevalt, eindeliik aanbels*

den? Na veel omzwervens ziin zij hier aanbeland.
Hij is met zijn sezîn in Amerika beland en heeft zich daar gevestigd.

Gii ziit daar goed beland, ik raad a daar te bliiven,

68. AANLANDEN, LANDEN.
Aanlanden is aan of ôrt het land komen; het wordt gezegd van

een schip, als het in de haven komt; van de opvarenden, als zij met
het schip voor de wal komen.
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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.




