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Straks wijst op een wel niet grote' maar toch grotere tussen-
ruimte.- -----ôadeliik en op staande voet komen het meest met lerstond
overeen, mâut beide zijn gemeenzamer en' -vooral het laatste, gebieden-
àéi. ftét wôrat daaroin i-reestal gebruikt bij het uiten van een krach-
tige wil, die zonder uitstel gehoorzaamheid eist. .-' Zo'géeft te kennen, dât iets geschieden zal onmiddellijk na de
afloop vàn iets, dat reeds aan de gang is, en dat nog maar kort zal
dureri. Er is dué geen tijdsverloop tussen de twee op elkander volgende
hàndetingen, malr ook geen olenblikkelijke vervulling van hetgeen
âangekondigd wordt.
- -' 
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iaâri t t ii k, o nv e r v' ii ld en o g e n b I ikk e luft hebben dezelfde kracht
als terstond.--- OimiAAemik geeft te kennen, dat er niets anders tussenbeide
geschiedt.
"----ônvôrwiitd, dat meer tot de hogere stijl behoort, drukt uit' dat
cr senerlei uitstel Dlaats heeft.-- "ôgèïttiLL"lijk' drukt uit, dat de zaak op hetzelfde ogenblik
voorvalt.'- -- 

tiiinenkort, weldra, spoedig, gauw, eerlang, alsook ftaas-t, w.elhaast,
cn roi âuio"n êen tanâei tijdélèrloop aan, maar dat toch altÛd be-
trekkelijk kort blijft.------Èidnen[o.t 

diridt het kortste tijdsverloop aan; de aangekon-
digdJ handeling zal niet lang meer ôp zich. laten wachten.--"--Sij-*e-l{t""kin het verwâchte voôrval iets verde-r.af 3ijn.. .

blj spoeaie en eerlang ligt het nog verder, al blijft de tijd ook
betrekkeliik kort.---'-liii 

ùetdra, spoedig en eerlang is het toekomstige ogenblik dus
onzekelder dan bij binnenkort'---C'afi tieéft uotkomen dezelfde betekenis als spoedig, maar
wordt alleen gebruikt in de dagelijkse.om,g^angstaal.

Haast. wllhaast en râs tràUUên dezelfde-betekenis als spoedig,
maar word'en alleen in verhevener stijl, vooral in de poëzie, gebruikl'

ll l. AANSTOOT, ERGERNIS'

De stuitende ol hindertijke gewaarwording die iemand onder-
ulnat Ui.ilêti,-aat zijn iedelijk-of gôdsdienstig gevoel ofwel zijn eigen-
liefde beledigt of kwetst.:- -Àànitôôi is minder dan ergernis en slaat vooral op de daad van
hem, die ergert.-... 

nteernii Àiaat meer op het gevoel van hem, die q-eërgerd .wordt'.
lVoiU ,. dat cii door iw sedràs niemand aanstoot eeeft' Door die daad

heeft hii algemeen veel aonstoot Segeven.
iioeite iord"r vrucht seeft niets dan ersernîs. Haar medeliiden was

sroter dan haar ergernis. (Iw gedrag in een schande en een ergernis'

II2. AANSTOTELIJK, ERGERLIJK.
Zie aanstoot, ergernis.

I13. AANTÀL, MENIGTE, VEELHEID; TAL;
HOEVEELHEID' GETAL.

Aantal. meniste en veelheid hebben steeds een onbepaalde bete-
kenis; zij sfellen éen hoeveelheid als .onbepaald,..als.niet geteld, voor'

Âanial duidt gewoonlijk een vrij aanzienlijke hoeveelheid aan'
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maar kan toch ook van een geringe hoeveelheid gezegd worden, vooral
met bepaalde bijvoeglûke naamwoorden.

Een aawal boeken. Een klein. een cering aantal mensen,

Menigte betekent steeds eel, groot aantal; het sluit alle denk-
beeld van tellen buiten, waarvan aantal althans de mogelijkheid
onderstelt.

Menigte en veelheid zien altijd op de totaliteit der bedoelde
dingen. Aantal en tal worden ook van gedeelten gebezigd.

Tal kan zowel een bepaalde als een onbepaalde betekenis hebben.
Een ontelbare menîgte, Een onoverzienbare menigte nieuwsgierigen

saapte het schouwspel aan.
Door de veelheid der getuigen duurde het verlroor lang, en toch was er

een aanlal weggebleven. Hij voerde tal van verontschuldiginsen aan,
maar de veelheid zijner redenen deed hem meer kwaad dan goed.

Hoeveelheid is de algemene uitdrukking voor een verzameling
van gelijksoortige of gelijksoortig gedachte eenheden. Het is eigenlijk
cen wetenschappelijk of technisch woord, en duidt op de juiste grootte
der kwantiteit, die, wanneer de kwantiteit geteld is, door een getal
wordt uitgedrukt.

Een getal, in het abstracte genomen, is de naam van een getelde
hocveelheid; concreet duidt het ook wel de getelde eenheden zelf aan.

Een zekere hoeveelheid appels,
De meeste leden waren aantqezig; slechts een klein cetal A)as wegge-

bleven. Ik heb de appelen uitgezocht: een klein getal was aangestoken.

114. AÀNTASTEN, AANRANDEN.

lemand of iets aanvallen met woord ol daad.
Aantasten kan met goede en met kwade bedoelingen geschieden;

het geschiedt met goed recht b. v. als men iemand uit belangstelling
eens flink de waarheid zegt en hem bestraft, of als men gebreken,
dwalingen, enz. aantast, om ze te bestrijden en uit te roeien. Zelfs
wanneer aantasten met een kwade bedoeling geschiedt, is hct altijd
nog gernagtigder dan aanranden, en het onrecht is niet zo stellig.

Aanranden drukt altijd de bijgedachte uit van onrecht of geweld,
dat iemand wordt aangedaan; het gebeurt steeds uit boosaardige
gezindheid.

Ienand in ziin eer, in zijn goede naam aantasten. Dat geen vermetele
long ooit uw grootheid &antaste ! Zo moet hijechterdeleerderwaarheid
nooit aantesten of verminken. Het biiselool en dc dwaling oarttasten.
In ziin gesprekken tandt hij telkens haar goede naam aqn. Straft de
boostpicht, die uvt' vriiheid aanrandt. De voorzichtisheid sebiedt ons,
zulke mensen niet zonder noodzakelijkheid aan te ran.Ien.

II5. AANTEKENING, NOOT, AANMERKING.

Ceschreven of gedrukte opmerking ter opheldering, waardering,
enz- aan een tekst toegevoegd.

Arntekening heeft de ruimste betekenis : het is elke schrifte-
lijke opmerking of beschouwing aan het werk van een schrijver toe-
gevoegd, hetzij deze dient tot opheldering van de tekst, of tot nadere
ontvouwing van het daar gestelde olwel tot kritische toetsing en
waardering.
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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.




