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werpen van elkaar verwijderd zijn, maar laat die tussenruimte ge-
heel onbepaald.

Verte wijst op een hoedanigheid van de aflstand;.het is het
tegengestelde-van'nabijheid en hèeft dus altijd betrekking op een
grotere alstand.

Verwijdering drukt uit dat die tussenruimte vroe.ger niet be-
stond en de voôrwerpen of personen toen nader bij elkaar waren.

De afstand tilssen Antwerpen en Brussel bedraast 45 Km- Hii bleef
steeds ort eerbiedige qfstand. Welke ruinûe behoeven de ltemelliclnnten
niet otrt de loop te volbrengen, die God hutt voorgeschreven lreeft ! De
gedachte alleen hunner afslantlen van elkander verbaast de menseliilce
geest.

Wij zagen duideliik in de vefte een sclùp, Zii staarde in de verte, of
zij haar zoon nog niet zag aanlçonten.

Tussen die twee vrîenden is al lans een verwiiderÎng ontstaan. Yerschil
tan gewoonten kan verwÏidefing lussen twee Personeil teveegbrengen.

I85. AFTREKKEN. AFSCHEUREN, AFRUKKEN.

Met een krachtige beweging iets, dat aan iets anders vast zit,
los maken.

Aftrekken wijst meer op de kracht die hierbij aangewend wordt
en onderstelt een niet moeilijk scheidbaar verband.

Afscheuren is met geweld afrukken, t. w. zb dat er bij de plot'
selinge scheiding een scheuring ofl verbreking van delen _plaats- heeft.

Âfrukken is met een ruk, met een plotselinge, snelle en heftige
beweging, lostrekken en wegnemen, hetzij van het geheel waartoe
het bèhoôrt, hetzij van het voorwerp waaraan het vastzit.

De onderste tak-rankies nloet nten afsniiden, en niet tftrckken. Het
schijttt, dat de Engelsen liefhebbers zijn van bloemen afplukken, blaren
aftrekken, taklcen afscheuren.

Een lap lon een stuk linnen afscheuren. Rotsen, die eerst tot heî
eiland ltebben behoord, doch er door de verlcing der zee van ziin afee-
scheurd,

Het plaatie met llet wq.pen was er afsevakt. Hii rukte het hancslot
pan het hek af,

186. AFVÉGEI\I, AFNEMEN, AFIVISSEN'
AFDROGEN.

Met een doek of anderszins stof, vuil of vocht wegnemen.
Afvegen is het stofl, vuil of vocht dat zich op een voorwerp

bevindt. legend wegnelnen, het er erfnemen door met de hand,
met een doek, borstèI, raagbo! of iets dergelijks langs het voorwerp
te strijken.

Àfnemen is de geijkte term voor stofreinigen, inzonderheid van
de meubels, deuren, vensters, enz' in een vertrek.

Afrvissen is het wegnemen van stofl, vuil ol vocht door met een
doek, een spons of zeem langs het voorwerp te vegen, altijd met het
tiiaentueetit. dat de beweùing met enig vochi geschiedt. hetzij
dât droog stôf of, vuil met een vochtige doek, ol vocht met ee,r droge
doek wordt weggestreken.

Aldrogen ii-het droog maken van een voorwerp, welks opper-
vlakte nat is, door er het vocht geheel van weg te nemen.
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Het stof ran de tafel ofvegen. Dit zessende, eaf hii de teugels van ziin
paard aan een bediende over, veegde zich ntet de handschoen het stof
van 't aangezicht af. Ziin kleren afvegen.

Hebt ge het stof in de ziikamer al afgenomen? Ge moel de ruiten nos
afnemen.

Men kan dit vernis, met een weinig water, Ios maken, en al de aanslag
van rook met een spons afwissen. Men neemt de olie door afwissen met
grauw vloeipapier weer geheel weg.

Terwiil tante de kopjes met een bonte theedoek zat af te drogen, De
Iiet,e hand, waarmede zij zich steelsgewiize de ogen lnd afgedroogd.

187. AFWENNEN, ONTWENNEN.
Een gewoonte of hebbelijkheid geleidelijk afleggen.
A. Als overgankelijk werkwoord.
Afwennen, als het tegenovergestelde vata aanwennen, geeft meer

te kennen, dat het afleggen van de gewoonte het gevolg is van een
genomen besluit en van opzettelijk daartoe aangewende pogingen.

Ontwennen geschiedt meer onwillekeurig, als een gevolg van
veranderde omstandigheden.

B. Als onovergankelijk werkwoord.
Beide werkwoorden zijn in betekenis gelijk, omdat dan ook bij

afwennen het begrip van opzettelijk genomen moeite vervalt en
plaats maakt voor dat van het onwillekeurig verliezen van de ge-
woonte, Tussen beide werkwoorden bestaat dan alleen het onder-
scheid, drt af+vennen iets sterker is dan ontteennen, eî het geltele
ophouden van de gewoonte met meer nadruk te kennen geeft.

A. - Ik zal dat kind zijn kuren wel aftçennen. Ik tracht het roken
af te weunen. De meestcr heeft de iongen die dwaze manieren afeewend.

Een hebbetiikheid vaaraan nren zich heeft ontwend. Ik kan mii nog
die naarn niet ontwennerr.

B. - Ik was op mijn reis, bii sebrek aan goede tabak, het roken afge-
wend.

De gemene man, die te kort in ltet kunstmatis lezen geoefend is, om
het natuurliik spreken te ontwennen. (Beers)

I 88. AFWERPEN, AFSCHUDDEN.
Zich van een last ontdoen. In figuurlijke zin : zich van dienst-

baarheid of afhankelijkheid bevrijden.
Afwerpen drukt die gedachte gewoon uit.
Afschudden is sterker, daar het onderstelt, dat voor de bevrij-

ding een krachtige inspanning nodig is.
Een mantel afwerpen. Het was of de last, die de konins lange tiid

sedrukt had, was afseworpen. Tot eindeliik allen het geduld verloren,
het Spaanse juk afwiernen, en met de opstandelingen gemene zaak
nrcakten.

Kluisters van ziin leden afschudden. Een goede gelegenheid ont het
vreentde juk van hun schouders af te schudden. Dat vuur, hetwelk in de
harten van de voorvaderen blaakte, toen zii het ondernarnen, om lrct
dwangjuk van Spanie af te schudden,

189. AFWIJKEN, AF'DWAI-EN, VERDWALEN,
Ongen-rerkt en onwillekeurig de rechte weg verlaten.
Afwijken geeft alleen te kennen dat de oorspronkelijke richting

niet ten einde toe gevolgd wordt.
Afdrvalen is ongemerkt en onwillekeurig zich van de rechte

rveg of de juiste richting verwijderen, of wel van zijn gezelschap
afwijken, en daardoor aan het dwalen raken.
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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.




