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Dat zij achtedocht had aangaatde het doel van zijn bezoek. De grote
kunst van te zwiigen zonder schterdocht te wekken. Het is deze iammer-
Iiike achterdocht, het ziin deze raml>zalige verdenkingen, die het voor-
name voedsel zijn van twist en yijandschap.

Ziin achterdoeht groeide tot volkomen ttgwailn. Een blik vol srg-
waan.

Het onderling mistrouwen dat de een van de ander heeft,
De losse toon yan Arthurs woorden boezemde de luitenant enis mis-

ttoawen in.
Wsntrouwen legen iemand koesteren, Het |ranttouwen tesen de Ieï

ders werd met de dag groter.
Op hem rustte de vefienking van medeplichtigheid aan de diefstal.

Hii werd aangehouden onder verdenking van moord,
142. ACHTEREENVOLGENS, ACHTEREEN,

ACHTER ELKANDER, ÉÉN VOOR ÉÉN.
Achtereenvolgens onderstelt een, niet altijd onmiddellijke,

opvolgi[g van hatdelingen of voorvallen, die verschillend zijn of
tenminste als verschillend gedacht worden.

Achtereen onderstelt een continuïteit of een herhaling met zeer
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I44. ACHTERKLAP, KWAADSPREKENDHEID.

Achterklap, als ondeugd, verschilt weinig van kwaadsprekend-
heid. Beide geven de geneigdheid te kennen om anderen, door het
mededelen van slechte eigenschappen of handelingen, in hun goede
naam te krenken.

Kwaadsprekendheid doet vooral het boze opzeT uitkomen, en is
dus sterker en hatelijker dan achterklap.

Ik kan mij wel boven die achterklap verheffen. De achterklap is een
Ieliik eebrek. Geel u niet aan achterklap over.

Om ons de kwaadsprekendheid te doen haten. Lieden, wier lcwasd-
sprekendheid hij duchtte,

145. ACHTERNA, ACHTERAF.
Bijwoorden van tijd.
Achterna geeft te kennen, dat iets niet onmiddellijk, maar na

enig tijdsverloop, op een handeling of gebeurtenis volgt.
Achteral drukt daarbij de gedachte uit, dat het standpunt van

beschouwing of beoordeling van de zaak veranderd is, nu zij tot het
verleden behoort.

Doe het niet: achterna zoudt eij berouw hebben, Er kwamen uchterna
berichten, die de vroegere tiidinsen v'eerst2raken,

Gii hadt de zaak anders moeten aanpakken. Ja, dat laat zich achteraf
semakkelijk zesgen.

146. ACHTERNAZETTEN, ACHTERNAZITTEN.

lemand met drift achtervolgen.
Achternazetten ziet rneer op het begin der vervolging en op de

snelheid, waarmede deze geschiedt. Het wordt ook bij voorkeur
gezegd van ruiters.

Achternazitten ziet mecr op de duur, de ijver en de volharding.
De ruiterii zette de vluchtende viiand spoorslats achterna. lvlen heeft

de dieJ iilines achternagezet en v,eldra acltterhaald.
De iongens zitten elkander achterna. ll'ii hebben hem lang schteras'

gezeten, maar konden hem niet kriigen.

I47, ACI{TERKI-AP, LASTER.

Het mededelen van hetgeen iemands goede naam kan bena-
delen.

Achterklap is meestal het gevolg van lichtzinnige pràatzucht,
veelal zonder opzet en kwade bedoeling, met het bijdenkbecld, dat de
onbedachte praatjes wel enige waarheid kunnen bevatten.

Laster is het vertellen van leugenachtig, opzettelijk verzoDnen
kwaad eii geschiedt altijd met boosaardige bedoelingen.

Acltterklap heelt aftijd plaats in ienrands afwezigheid, laster kan
ook in zijn bijzijn geschieden.

Enige kapiteins poogden ziin heldere faant met achterklap te bevlek'
ken. Ik kan mii wel boven die achterklap verheffen.

Schotschriften, vaarin als naar gewoonte, een zweem van waarheitl met
<tllerlei vuige lcster vermengtl werd. Conscience's Jacoh Van Artevelde
droeg meer dan welk ander sclirijt ook bij om de naam van de grote
vaderlanclse staûtkundice te zuiveren van de laster, dle er sederl eeuwen
legen gericht yss. (Roosns)

korte tussenpozen.
Achter elkander geeft nreer

het andere onmiddellijk volgt,
beide komt.

bepaald te kennen, dat het ene op
zonder dat er iets anders tussen-

ln achter elkander en achtereenvolgens worden de verschillende
onderwerpen of voorwerpen altijd in onderling verband gedacht, als
bijeenbehorende of samen een reeks uitmakende.

Bij één voor één stelt men zich elk onderwerp of voorwerp
afzonderlijk voor, zonder ander yerband met de overige dan alleen
dat elk volgende eerst dan aan de beurt komt, als het voorgaande
is algehandeld.

Nu diste hij achtereenpolgens, tot staving yan zijn gezegde, enige
verhalen sp. Het las in de bedoelinc van Napoleon, de Pruisische en
Engelse legers achtereenvolgens te overvallen.

Herhaalde malen achtereen dezelfde kaart treklæn. Hij dronk drie
glazen achtereen.

Er zijn drie lnofdpunten, die wii achterelkander zullen behandelen.
Het seheel is niet te oyerzien: men moet tle delen achterelkander be-
kiiken. Hij heeft tien brieven achter elksnder geschreyen.

Toen Japik ziin kinderen eeil voot een optilde. De getuigen werden
een voor een binnengeroepen. Mevrouw neemt een voor een haar gasten
bij de hand en presenteert ze mij. (DÊ. LeNNoy)

I43. ACHTERGAAN, ACII'IERLOPITN.
(van uurwerk) Beide woorden duiden aan, dat het uurwerk te

langzaan-r loopt.
Achtergaan rvordt gebruikt wanneer het uurwerk ten achter is

door een gebrek of door het onjuist zetten van de wijzers of doordat
het heeft strlgestaan.

Achterlopen is : te langzaam lopen ten gevolge van ceû gebrek.
Men zegt dus niet :

Miin horloee loopt vijf minuten schtet.
maar :

mijn horlose gaat viif minaten achter.
En:

Dit horlose loopl steeds {tchter.
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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.




