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Noot heeft dezelfde betekenis als aantekening, maar sommigen
gebruiken het voornamelijk voor aantekeningen aan de voet van
de bladzijde.

Een aanmerking dient om de tekst naar inhoud of vorm te
beoordelen, hetzij on de gedachte te weerleggen of gebreken aan
te wijzen, wat doorgaans het geval is, ofwel om er de waarheid of
schoonheid van te doen uitkonren.

Da Costa schreef qantskenîngen op Bilderdiik's Epos.
De onderwijzer saf de leerline zijn Latiins oDstel met ziJn aanmer-

kingen lerug, en raadde hem aan de aantekeningen van Ruhnlcenius
op Terentius goed te bestuderen.

I 16. AANTIJGEN, AANWRIJVEN.
Iemand met opzet iets ten laste leggen, om hem in een kwaad

daglicht te plaatsen.- Aantijgèn is iemand een bepaalde daad ten laste leggen, met het
bijdenkbeeld, dat dit uit kwaadwilligheid geschiedt.- .danwrijien stelt de laakbare daàd van aantiigen in een hatelij'
ker licht : het doet denken aan herhaalde en ijverige pogingen om
iemand in zi.ln goede naam te benadelen, en stelt de beschuldiging
voor als een klevende smet, die moeilijk is weg te nemen.

AIle schuld, die men hem auntiigt, laat hii op zich kleven.
W'ie is de boze lasteraar. die ntii zulk een smet aanwriift? Iemand een

blaam aanwriiven.

I 17. AANTONEN, BEWTJZEN.
Iemand doen zien dat iets zô is als men beweert.
Aantonen onderstelt alleen het doen zien der bewijsgronden

en laat het besluiten over aan de hoorder of de lezer.
Bewijzen drukt ook het opmaken van het besluit uit; het wordt

ook als terrn in rechten en in de wetenschap gebruikt.
In het tweede deel zal ik aantonen' dat welsprelcendheid niets anders

is dan het volkomenste eebruik der menseliike spraak. Dat zulk een
plaatsirtg gelrcel slecltt was, valt semakkeliik ûan te tonen.

Hetgeen sii daar met zoveel rtducie zest, zottdt ge dat ook afdoende kun-
nen bewijx,en? De schrijver nteende, dat hii ziin stellingen met de uitspra-
ken van pausen bewiizen moest,

I 18. AA}.ITREFFEN, ONTMOETEN.
Min ol meer toevallig in iemands onmiddellijke nabijheid komen.
Aantreffen wordt gebruikt wanneer de persoon, die men ont-

moet, als niet in beweging zijnde wordt gedacht.
Bij ontmoeten worden de personen gedacht als van weerskanten

in een"zelfde richting handelend. De nrogelijkheid bestaat, dat één
der samenkomenden zich bij de ontmoeting in rust bevindt.

Zodanie ziin de mensen niet, die wii daeeliiks aantreffert. Een dier
lieden, zoals men ten allcn tiide in alle hofsteden eafitreft.

Zonder afspraak ontmoetten zii elkaar dikwiils bii het uitgaan der
kerk. Hare vertrekken hadden alont bekend gestaan als de plaats waar de
vertegenu'oordigers der meest verschillende richtingen en partiieil elkander
plachlen te ontmoeten.

I I9. AANTREKKEI,IJK, BEKOORLIJK, BEVALLIG.
Aantrekkelijk is geschikt om aan te trekken, om tot zich te

trekken of begéerte tot zich op te wekken. Het wordt zowel van
personen, als vân zaken en hoedanigheden gezegd.
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tsekoorlijk stelt vooral op de voorgrond, dat iets onze begeerte
opwekt of onze zinnen streelt.

Bevallig ziet op hetgeen in houding en manieren het oog aan-
genaam aandoet.

Een goed en aantrekkelijk mens. Hij was yan een openhartig, aan-
trekkeliik karakter. Er liet in de soberheid van de natuur in de koude
maanden iets aantrekkeliiks, iets plechtiss,

Een bekooiliik landscltap. Haar bekoorlijke zachtaardicheid. Wat
ziet zii er bekoorlijk uit !

Een bevallige buicinc. De bevallîge vlueheid, welke al ziin bewecin-
gen kenmerkte. De zachtheid van haar hart, het bevallise in hare manie-
ren.

I2O. AANTREKKELIJK, GEVOELIG.
Geneigd om zich iets onaangenaams aan te trekken, licht ge-

krenkt of bedroefd door hetgeen een ander doet of zegt.
Aantrekkelijk ziet altijd op een blijvende eigenschap van het

karakter.
Gevoelig heeft meestal betrekking op een bepaalde gelegenheid.

Hii ls een goed mens, maar u'al al te acntrekkeliik.
Met reden enigszins gevoelis over de handelwiize van Lodewijk.

I2I. AANTREKKEN (ZICH), BEKREUNEN (ZICH),
STOREN (ZICIJ), BEKOMMEREN (ZICH).

Iets dat ons onaangenaam aandoet op zich toepassen, het niet
van zich zetten, er zich gekrenkt of bedroefd over gevoelen.

Zich aantrekken duidt alleen aan, dat men er niet onverschillig
onder blijft of het ter harte neemt.

Bij de andere werkwoorden is de uitwetking sterker.
Zich bekreunen duidt aan, dat het gebeurde ons pijnlijk trelt;

zich storen, dat het ons van onze gemoedsrust berooft; zich bekom-
meren, dat het ons vervult met angst en bezorgdheid.

Dat gezeede doelt niet op hent, hii behoeft het zich niet aan te trekken.
Het wes een bewijs, hae weinig hij hun laster zich behoefde ann te trekken.

Het vas haar wel aan te zien, dût zii zich arn die y.eigerite niet be-
kreunde. lVie duivtl bekreunt er zich otn, of een oud zeeman als ik aan
rle grond raakt of niet?

Ik stoor mii niet aan die dwaze praatjes. Aan goede woordcn of zelfs
aan ernstige vermaningen weten wij dat ze zich niet storen,

Zii voleen hun eigen weg, zonder zich om lof of laster te bekommeren,
Dan behoefden wij ons over hun lot niet te bekommeren, Bekommer u
niet te zeer over mij.

I22. AANVALLEN, AANGRIJPEN, AANTASTEN,
AANVLIEGEN.

Met vijandige bedoeling tot iemand komen ten einde de hand aan
hem te slaan 

- 
hetzij dit te recht of ten onrechte geschiedt.

Aanvallen is de meer algemene term; dit kan ook van op zeke-
re afstand gebeuren en wordt eveneens gezegd van het eersté begin
r.an de strijd.

. .Aangrijpen en aantasten onderstellen een meer onmiddellijke
nabijheid.

Aangrijpen is krachtig en van zeer nabij aanvallen; adntasten
onderstelt meestal vastberadenheid en bedaardheid.

Aanvliegen veronderstelt een heftige aanval, waarbij vooral
snelheid op de voorgrond staat.
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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.




