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Dan wordt gebruikt na de vergrotende trap en na ander, anders,
nergens, nicmand, niets en rnoit.- Van deze regel wordt nochtans wel eens afgeweken.

Hii is zo groot als ziin vader. IIii is even riik als ziin broer'
Ziin huis is groter dan lrct miine. Frans is ouder dan Jan'

196. ALS, TOEN.
Tijdaanduidcnde voegwoorden.
Als heeft betrekking op dc toekomst.
Toen heeft bclrekking op he{. rerlcden.

AIs hij in veilieheid is, zàl ik spreken. Als sij komt, zal ik u dat boek
meegeven.

Toen hii kwam, was hel reeds le laal. Toert lûi vertrok, was dit nieuws
nog niet bekend.

197. ALTAAR, OUTER.
Tafelvormige verhevenheid, bestemd om er te offcrcn of ardere

sodsdienstiee olechtieheden 1e verrichten.' Outer -woidt atlèen nog gebruikt in hogere stijl en in bepaalde
uitdrukkingen.

Een ineisle naar het altoat celeiden. Iets oferen op het altaar des
vaderlands,

Voor outer en heerd !

198. ALTIJD, ALTOOS, STEEDS, IMMER, GEDURIG.
Zonder ophouden, onafgebroken.
Altiid en hltoos worden zowel van het verleden als van de toe-

komst g:,ebruikt. Hoewel tussen deze woorden bijna geen verschil
bestaat,-legt men bij alriid nteer de nadruk op de voortduring, bij
altoos meer op de herhaling.

Steeds duidt ook op eeh onafgebroken voortduring in 't verleden
en in de toekomst, maàr legt voôral de nadruk op standvastigheid
of bestendigheid. Gewoonlijk wordt het in gunstige zin gebruikt.
doch het kan ook in slechte betekenis voorkomen.

Immer slaat alleen op de toekomst en duidt een onafgebroken
voortduring van de handeiing aan; hierin is het nog sTetker dan ohiid.

Gedurfu duidt meer op-een herhaling van de handeling, maar
is dan minder sterk dan a/loos.

Gods liefde bliift altiid. Hii zoekt altiid door tv'ist. Ilii is altiid een

eoed leerlins geweest.
Ik heb hent al zo dik*iils gewaarschuu'd, nuar hii doet Irct altoos

weer. I:let kwant sltoos op hetzelJde neer.
Niet hoognoedig, niet verntetel, maar steeds nederig van geest. Steeds

was hii dankboar voor het goede dat hent weervoer. Hii pleact het arnte
kind noc steeds.

De dood harer ntoeder, plotseling door een imnter dreisende harl'
kwaol eetroffen (Coupenus) I{ii zal ziin beginselen hnmer getrouw
blijven.

Hij bleeî haar geduris aanstaren. Zii keek geduris oD de klok. Hii
komt se.lurig hier.

I99. AMBT, BEDIENING, WAARDIGHEID, POST.
Maatschappelijke betrekking, rvaarin men door een erkend of

bevoesd sezae is aaneesteld.
ehUi ls Ëen weikkring, waarin iemand geplaatst is tengevolge
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van een benoeming door de overheid of bevoegde macht; het onder-
stelt ook cen zckere mate van kennis en ervaiins-

Bedicning wordr nog slechts weinig gebruikti het wordt hoold-
zakelijk gczegd van een geestelijke.

\ilaarrlighei.il duidt minder op de betrekking zelf, dan wel op de
eer en het aanzien, die er mee verbonden ziin. Het wordt dus ehkel
gebruikt van hoge ambten en beciieningen. -

- Post wijst vooral op een betrekking, waarbij het in de eerste
plaats-eankomt op vertrouwen. In de dàgelijkse omgangstaal staat
het gelijk met ambt.

Een ambt aanvaarden. De burgemeester werd uit ziin ambt ontzet.
De predikant neemt eeil bediening waar.
De koninkliike wsardîeheid. Hii bekleedde daar de bisschoppelijke

waardieheîd. Iemand van zijn arnbten en waardigheden vervallen ver-
k!aren.

Hij belcleedt de post van boekhouder. Ontvanser der belastigen was
vroeger een voordelige post.

2OO. AMBTENAAR, BEAMBTE.
- - . Ambtenaar is hij, die docr het openbaar gezag met een ambt
bekleed is. Hct wordi vooral toegepastbp hen, dlie eàn meer zelfstan-
dige werkkring hebben.

Beambte wordt in hoofdzaak gebruikt voor hen die in lagere
bedieningen zijn geplaatst.

De staat zorgt yoor zijn ambtenaren. De rechterlijlce ambtenaren.
De smhtenau van ltet Openbaar Ministerie.

De beamlsten van de spoorwegmaatschappij. De beambte van een
bibliotheek.

20I. ANGST, VREES, SCi{RIK.
Gevoel van beklemniing ontstaan door de waar.neming van een

werkelijk ol' vermeend gevâirr.
Angst is een heviger aancloening dan vrees, en onderstelt pijn-

lijker bèklemming van-de borst.
Vrees heelt daarenboven altijd betrekking op een bepaald voor-

werp, rvaardoor zij wordt opgewekt, waarvoor men bevieesd is.
Angst .kan ook, zouder aanleiding van buiten, onwiliekeurig

llntstaan.. door de voorstelling van een vermeend gcvaar, of dooi
lichameiijke. storing, ovorprikkeling van de zenuwen, enz.
. Schrik is.du hevige ontroering, die iemand plotseiing overvalt bij
het onvcr\r'acht geu,aarworcien van iets, dat vrees ol angst verwekt.

Zij zttees er: bleef roerloos : de angst had haar alle gevoel ontnomen.
Bîj de sujst yar lrct oganblik voegde zich oolc de gedachte aan de ge-
weldige onkeritg, t1.?ll:e in haar lot had nlaats eehad,

Een vreselijlce angst l:evirtg de graaf.
hten zat at'etal in rrote yrees. I)e vijanden verspreidden vrees en

schrilt door het gehele land. De ûngst en schrik, ctie het kanongebulder
in dt sraJ lutl vLroor:oitkt.

202. ANTWOORDEN, BEAI{TIVOORDEN.
^ Schriftelijk olmondeling bescheid geven op hetgeen ons gevraagd

of gezegd wordt.
Antryoordcn drul.-t dit uit in 't algemeen.
Beantwoordcn drukt de bijgedachte uit, dat het antwoord rnin

of ineer afdocnde is en dr: aangevôerde kwestie beslist. - Da.aron is een
tegenwerping beantwoorden sterker dan op een tegen\t)erping ant-
wocrden.
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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.




