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215, BAZELEN, IJLEi.\.
Wartaal spreken.
Bazelen is kindertaal spreken, onzin praten. Een normaal mens,

die weinig verstand heeft of zijn verstand niet gebruikt, bazelt.
IJlen is verward, onsamenhangend spreken in de koorts.

Wat bazelt hij toch steeds van veranderingen?
De tyfuslijder lae al maar door te ijlen,

216. BEDACHTZAAM, BEHOEDZAÀN{, OMZICHTIG,
VOORZICHTIG.

JVIet overleg handelend, om schade of gevaar te ontgaan.
_ Bedachtzaam wil zeggen, dat nen eerst behoorlijk naâenkt over
hetgeen men zal ondernemen, dat men het voor en tegen wikt en
weegt en de beste middelen zoekt om zijn doel te ber-eiken.
. Behoedzaam geeft te kennen, dat men in gevaarlijke ornstandig-
heden op zijn hoede is om zich zell of anderèn bij dleigend gevaàr
voor schade te bewaren.
. Omzichtig heeft ongeveer de betekenis van behoedzaam, doch
het drukt sterker de voorzorg uit om toe te zien of alles veilig is en
er geen gevaar dreigt.

Voorzichtig duidt aan, dat nren zoveel mogelijk alle gevaren
voorzlet, dre zouden kunnen ontstaan en dan ook zô handelt, dat
men deze gevaren tracht te ontgaan.

Een godvruchtige is riip bedachtzaam in zijn rede. (vovorl) Zeker
licht in ons, dat ons, zo wij het bedachtzuam volgen, nooit rnisleitlt.

Wie blijft echter altoos zo behoedzaam, dat hij nooit zijn medernens
onrechtvaardig beoordeelt ? Behoedzaam schreed hij voorwoatts.

Geen omzîchtig veldheer zou anders dan met behoedzaantheid onze
grenzen naderen. O. nten moest zo omzîchti| met zulke slimme kit.deten
ziin'

Hij is steeds voorzichtîg in zijn spreken. Voorzichtis te werk gaan.

2I7. BEDEKKEN," REMANTELEN, BEWIMPELEN,
YERBLOEMEN.

Iets voor het oog verbergen.
. Beilekken wordt gebruikt in letterlijke en in figuurlijke zin;
het duidt aan, dat men-iets ntin of meer dnzichtbaar iùaakt,"door ei
iets over te leggen, te hangen, enz.

Bemantelen en bewirnpelen worden alleen figuurlijk gebruikt;
zij drukken uit, dat men iers onder enig voorwencl-sel wil vérbergen,
vooral datgene wat slecht of lelijk is èn waarover men zich héefi
te schamen.

Verhloemen is eigenlijk iets verbergen onCer de bloemen, waarmee
men hut bestrooit en figuurlijk dus cen schone schijn aan ic.ts geven,
het vergoelijken.

Dc talèl met een kleed bedekken.Twee van haar bedekken uit sthaamte
hare aangezichten met de handen. Ziin armcede bedekken.

Geroninto trachtte de zaak, zooveel hij kon, te bemantelen, Die daad
van vijandschap, lernauwernood met de nietigste voorwendsels bemantekl,
eiste weetwraak. Maar dan heeft hij het cedaan om zich zelven le
veronlschuldig€n, om ziin onbeschaamdheid te bemantelen,

Men mag de booswicht bekiasen, maar men mcet zijn boosheid niet
bewimpelen. Met dcze dekmantel zocht ze haar mis,ylag te bewimpelen.
De waarheid bewimpelen,

De toedracht der zaak yerbloemen, Iemands gedrag verbloemen.
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2I8. REDEL.AAR, SCHOOIER, LANDLOPER, VAGEBOND.
Bedelaar is iemand die om aalmoezen vraagt.
Schooier is een slecht geklede, zwervende bedelaar, en wordt

in deze betekenis inzonderheid in Zuid-Nederland gebruikt.
Landloper en vagebond is iemand die zonder vaste woon- of

verblijlplaats en zonder bepaald middel van bestaan rondzwerft, en
door bedelarij e. d. aan de kost tracht te komen.

Het is een vergulde bedelour. Bedelaarsgestichten ter opneming vail
bede laars e n landlopers,

Waaront al die schooiers aan te lokken?... waarom die uitdelins van
Êeld. van hlederen, van ik weet niet y,at d/ / (LovELrNc). Door de straat
ijlen zij, de schooiers in bonte lompen... want zii kennen de huizen. (cn*-
MONPREZ.)

Vele landlopers v'aren niet te coed om iemands beurs te beloeren,
Dat voor larullopers en vagebonden cehouden en als zodanig gestraft
zullen worden... (l4tetboek.) Max die vuil en belabberd als een landloper,
binnen kwam. (Srneuvnrs.)

2I9. BEDENKEN (ZICH), OVERWEGEN, ZIC}I BERADEN.
Over iets nadenken.
Bedenken (zich) is het zwakst en geeft alleen te kennen, dat

men over iets denkt, dat men iets in overweging neemt; dikwijls
betekent het ook <iat men ten gevolge van een overweging van besluit
verandert.

Overwegen is iets zorgvuldig overdenken, iets wikken en wegen,
er in zijn gedachten het gewicht van bepalen, het voor en tegen
nagaan, dus een zaak van alle kanten bekijken.

Zich beraden onderstelt dat men enige tijd nodig heeft, alvorens
de uitslag van zijn denken te kunnen uitspreken.

Zonder mij te bedenken, liep ik de stoep op. Ik wil mii eersl nog be-
denken. IIij heeft ziclt bedacht. Meteen stond l:ii op, doch bedachl zich.

Nu ik die getuigenis aandachtig onderzoclit en overwogen heb, ver-
werp ik ze toch onvoorwaardelijk. Ik heb de zaak riipeliik overwogen,
Eii sprsk oD getteten toon, |9aaruit bleek, dat hij ziitt woorden wel
overwogen had.

Ik stel voor, dat wij ons morgen, met nuchtere zinnen op de zakenbera-
den. Aan de erfgenaam wordt een tijdvak van vier maandeil vergund,
ten einde de boedel te doen beschrijven en zich te beraden. (e.w.).

220. BEDENKEN, UITDENKEN, VERZINNEI{.
Een nieuw denkbeeld, een of ander ontwerp voortbrenget.
Bedenken drukt dit uit in 't algemeen en kan ook gezegd worden

van zeer eenvoudige denkbeelden.
Uitdenken drukt de bijgedachte uit, dat het plan, dat men

gevormd heeft, zo bedacht en geregeld is, dat men aan de uitvoering
er van kan denken.

Verzinnen wijst meer op de werkzaanlheid van het vernuft
of de fantasie.

Ik heb tot ttos toe niets beters kunnen bedenken, Ik zal morgen wel
een brief bedenken, die mii naar huis rcept, en u van miin gevaarliik
gezelschap onlslaat.

Die dat geweer heeft uitsedacht, vas schrander. Men zou een middel
noeten uiîdenken, om die kwaal îe bestriiden.

Het heeft hem heel wat m(reite cekosl, dat varhaul te verzinnen. Wie
heeft dat plan verzonnen?
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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.




