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234. BEFAAMD, BEROEMD, VERMAARD' BIi,RUCHT.

Algemeen bekend.
tiôiàà.0 tàn zowcl in gunstige als in ongunstige .z-in gebruikt

worden en betekent dus : otrgunslig ol'gunstig bekend' Hel ls ecntcr
minder sterk dan beroemd of berucht.'"---- Ïèro"-a -ireeft attild een gunstige betekenis ; het duidt aan'
dat men roem verworven heeli dooi grote of edele daden, door
loffeliike cigenschappen, door wetenschzp, cnz' 

--- -Vôi-.uàtu 
wordi cczegd van ccn peisoon of een zaak' cic.grote

Uer<enOÉËiO- virworveri heéft dool eeà of andere bijzonderheid'- 
Berucht heefl altijd een slechte betekenis en wil zeggen : on-

gunstig bekend.
Onder alle volkeren befaamd'
De beroemdc nannen uil onze geschiedenis' Rubens en Van Diick

zîj n beroemde sch i lders.
De vermaartle prrtcessie van Echlernach' I-ourdes is een vermaorde

bedevaartplaots.
Door dat v,erk is hij hcrncht gevorden.

235. BEGAÀFI), T.\I,ENT\'OL' GENIAAL'
BEKWAAi\,I, VERN I.; FTTG.

Bcgaafd, toIenlval en geniattl. duiden, in stijgendc lijn, op het
hezit rarr écn rijke rrattrurlijke aanleg'" _--BegaatJ 

bét"kent ge*oon : iringeborcrl tatent bezittende'
Taiôntvol wil zeggen : nret vecl talent, met een grote naluur-

liike beeaafdheid." cÀiiuut is bedeeld ntct genic, mct een hoogbegaafde, oor-
rptonkeii.;t J, icheppende geesl, inzonderheid met bctrekking tot
wetenschap, kunst, enz.---Beli"ÂaÀ-heefr 

vooral betrekking op de gesclriktheid' die ie-
mand ten gevolgc van verworven of aangeboren hoedanigheden voor
iets bezit.---- 

ïôinuftig r.luiclt op geestigheid met daarmec gepaard gaatrde
vindin grijkheid.

ïtàl u *u'utt' er hcbbctt reetls rctschillende hesoafde ionselieden i-n

orie s"l"à"r", Itlacls genonen. Zii is zeer hegaafiI: ze schriift en dicht
n:et t0lent.

Als eeil talcntvol rcdenaar zich horen deed. Faiten die senoegtaatn
aantonen, dat het clc oranjepartii aon lalcntyolle en door rtndarrinriing
en sludie geriipte nannen onlbrak,

ùlauriti hehoort niet tot die genialc t'eldharen' die in hun proefstuk
reerls ecn mecsterstuk /evcreri. (Fnuti'i) Hii bc:ot de oangeborcn botani-
sche zin van een geniaal dilettant,

Hii hoort, rlttt er in een buircnstad ecn zeer bekxaant Persoott is' die
in girees- en heelkuntle beitle uitmunt- Eek*'ame nldnnen' die naar ziin
saesl ltet land regeerden.

Hii i.ç een zeer vernuftig man- Iien vernuftig uiteedachl plan'

236. BEGAAN, PLEGEN.

Verrichten, doen, doch in slechte betekenis'
Plegen is sterker dan begaan en veronderstelt opzet-

Een misstup begaan.
Een misdriil plesen. Een strafbaar feit nleeen'
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237. BEGERIG, HEBZUCHTIG, INIIALIG,
SCHRAAPZUCHTIG.

Overdrevcn verlangend naar en gehecht aan tijdelijke goederen.
Begerig drukt deze gedachte het zachtst uit.
Hetrzuchtig is hij, die behept is met een sterke begeerte naar het

bezit van (veel) geld of goed en verlangt dit bezit steeds te vcrmeer-
deren, zonder daarbij aan de belangen van anderen te denken,

Inhalig is hij, die vervuld is van, gedreven door de begeerte om
zoveel mogelijk te bemachtigen en die van elke gelegenheid gebruik
nraakt om zijn voordeel ermetle te doen. Terwijl hebzuchtig meer
duidt op een eigenschap van hct kirrakter, wijst inhalig meer op een
daad, waaruit die hebzucht spreekt.

Schraapzuchtig is hij, die behept is met een hinderlijke neiging
tot schrapen, t. w. tot het gretig bijeengaren van geld en goed.

([n nauw vcrband hiermede staan; kdrig, schriel, gierig, vrekkig.
Zie aldaar.)

Wat zijt ge weer begerîg !
Zo'n hebzachtïee vrek. Vllat is hii toch een hebzuchtic nrcns ! Ziin

hebzuchtig en eicenbelang-zoekend karakter,
Ge moet nie t zo inhalis zijn en altiid hct nrceste voor u zelf willen heb'

ben. lVat fu hij weer iilholie ! hii probeert ahijd meer dan een ander îe
kriieen. Galiart schold zijn aansîaande zv'ager uit voor een inhaliee
vrek.

Een schraapzuchtige, die zijn seld tot de laogste slavernii heeft ver'
nederd. De koele berckende, verziende en schraapzuclûige Hendrik VII'

238. BT'CIN, AANVANG, AANTIEI'.
Yoor begin etr aonvottg, zie beginnen en ûanve,tgelt.
Ilegin wordt toegcpast op tijd en ruin"lte, aanvâng rvordt hootT-

zakelijk op de tijd toegepast.
Aanhef wordt meer in hogere stijl gebruikt cn dan meestal

orn een handeling ran te duiden, wearbij het een of ander geluid
gehoord wordt.

Het begirt van de s:rttal. I'let begîn vun de onderhandelingen. Alle
begin is rnoeilijlc.

In de aanvang dezer eeuv. In de aanvang van deze verhandeling.
Men heeft reeds mer de voorbereidende werkzaamheden een asnvilng
gennqkt.

De .tanhef tûn eeil sezailg. De aanhef van zijn rede luiddc aldus. Dc
danhef van een betocg le vinden, is v+'aarliik cen arheid,

2]9. BEGINNEN. AANBINDEN.
Ileginnen is gewoon met iets een aanvang maken.
Aanbinden is beginnen en krachtig doorzetten.

lVe zullen nrorgen nrct dat nieuwc werlr beginnen,
Een onderlnndeling aunbinden. De striil atnbinden.

240. BEGINNEN, TIANVANGEN.
Beide rvoorden hebben dezclfde betekenis, rnaar verschillen in

het gebruik.
Beginnen is het gewone rvoord in de dagelijl<sc omgangstaal.
Aanvangen behoort in het algemeen meer tot de hogere stijl.
Wanneer er sprake is van het ûânvatten van een werk, kan men

beginnen of aanvangen gebruiken.
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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.




