
730

Men weet v,el waar nten begittl' nruar niet w'aar,fircn eindicl' Goed

b;;;;;;,";-;; hatf cewonnin' De' wee besi'n .aan dc lincleboom'

Er wertl tiid vereist oii"to-'i ei'rnitiee-o'dememing nan te vansen' Een

tr7i,'rî,i'ii'iittitijk" lirf,t" had hem het werk doen atnvansen'

24I. BEGRAAFPLAATS, KERKHOF.
De Dlaats waar de doden begraven worden'
Segiaafplaats is de gewone benaming'
Kerkhof wordt nog ";i';;6;;kï; 

Tmdat vroeser de begraaf-

"ruutrË'î- "iln 
à" nàbijheid van de kerken g-elegen waren'

' (Kerkhofis svnoniem Ëàià'à;; ;;i-i;;;àoipt"Zt'' vooral sedert'

in de steden, en ook wel .;T;î;;;t;;-nÉiî"é'' om ot uii de kerken

begraven wordt.)

242. BEGRAVEN, TERAARDEBESTELLEN, BIJZETTEN'

Een liik aan de schoot der aarde toevertrouwen'
Ë;t;i;"1; Àieruoo, het sewone woot'd'
i;.";;;;b"J;liltt t'èéri cl"ezelfde betekenis als besraven' maar

is deltieer.'" -"iiii""it"n drukt bovendien de gedachte uit, dat iemand begraven

wordt in een familiegraf.""'"' ï;"*;r-;;;dr;i" doden veelal besraven in.of rondom de kerk'
'i i -t\mor 

d e be tt e I tÎne z a I tl i ns d a g plaa t s 
-h 

e.b b.e.n'
-H; ; 

-; ;ih k 
- 
;i i,:'i n oî' ) à | il n â i f a nt i I i e k e t d e r w o r de n bii se zet'

243. BEGRIJPELIJK, BEVATTELJJK, DUIDELIJK'
VERSTAANBAAR.

Begrijpelijk in passieve opva.tting, heeft betrekking op zaken

en betekent wat men Ë; Édijtt;, waaruan men de oorzaak

semakkeliik kan inzien.
"""'lË*iiilrniî"r,ËàTi-'È"n acrieve betekenis, wanneer het betrek-

kins heelt oD personen' 'ài. tr'JË-"^" 
-uêÀilp'tjj.nl- 

il passieve zin is

tl'liiiiàii."i "Àèi-à,iiabùt en Eetekent eemakkelijk te vatten' wat

voor de bevatting geschikt is''""'ËJi.iàliiÏ"iï".ï"iiër'âïn hesriipelrTl<.en d.rukt uit' dat iets se-

makkelijk, bijna zonder nàâË"iili iÉ 6Ëeiiipt" is en geen misverstand

toelaat.'""'*îïr.t"unbaar betekent eigenlijk u'ut.gemalckeliik kan sehoord

u,orden, en daarnaast ;;;';;i"';;L:; ùà" bZret<enis gemukkelTik kan

vatten.
Een beeriipeliik gevoel van schaanûe had henr weerhouden' De weige-

rins van de reserins iii tà'i i"'ttl'""ienittg over te saan' is hestiipeliik

t"KT'u,no 
is zeer bevattelîik' Dat betooe îs zeer bevatteliik en voor

ieder duidetiik. tlet oniiiiiis- v'ortlt hun al te bevattelÎik' al te aansenaam
'iîÂ"âii:-)ii 

leren aldus niet zich inspanninsen setroosten'
Er moet ,"n ,rrrnrI" ii-liiielijk" wet tese-n.de oproernakers zijn'

u"i ii iit i, ont*"unin,'aii iize-verklarine duidelîik en stellie is'

Hii sPreekt verstaanbare taal'

244. BEHAGEN, BEVALLEN, AANSTAAN' I-IJKEN'

Een aangename aandoening verwekken' een gunstige indruk

maken."''^Ëlnug"n en bevallen verschillen in zover van elkander' dat het
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laatste betrekking heeft op het voorwerp, dat de aandoening verwekt,
het eerste op de persoon, die haar ondervindt.

Bevallen veronderstelt een meer oppervlakkige en voorbij-
gaande indruk dan behagen.

Aanstaan is een mindere trap van behagen, maar men zegt het
van personen en ook van zaken van minder belang.

Lijken wordt vooral gebruikt in de gemeenzame stijl.
Behagen scheppen in de ntuziek. Een sclrcne vrouv, lcan ienancl bij

de eerste aanblik bevallen; een verstandige en geestige yrouw behaagt
op de duur- Het leven hier bevalt mij.

De streelr stqat mij hier wel aan, Dat huis staat mij wel aon. Zijn
neef staat mii niet aan: hii heeft gebreken.

Dat huis lijkt mij niet. Hij schiint een zacht, plooibaar karukter te
hebben, dat u niet zou geleken hebben. Kennissen, die hem niet liiken
of wie hii niet aansltat.

245. BEHANDELEN, BEJEGENEN.

Zich ten opzichte van iemand of iets gedragen.
Behandelen heelt betrekking op personen en zaken en nreestal is

daaraan de bijgedachte verbonden van een voortdurende herhaling
der werking.

Bejegenen wordt alleen gezegd van personen en veronderstelt
een ontmoeting; het geeft de houding te kennen, die men bij zulk een
ontmoeting tegenover anderen aanneemt.

Eij heeft zijn bedienden slecht behandeld. Behandel de dieren met
zaclttheid. Als sii deze plant niet coed behandelt, zal zij spoedig sterven.

Iemand met onderscheidins beiegenen. Hij heelt mij op straat zeer
onbehoorlijk beiegend. In dat huis zult eij vriendelijk beiegend worden.

246. EEHAT.NDELEN, BEWERKEN.

Een'wetenschappelijke stof bearbeiden.
Behandelen heeft vooral betrekking op de inhoud.
Bewerken duidt meer op de arbeid, die aan vorm of voor-

bereiding wordt besteed.
Dat onderwerp is eoed bekundeld.
Die rede is net zorg bewerkt.

247. BEHEERSEN, BEDWINGEN, BETEUGELEN.

Met kracht iemand ol iets in zijn vrije beweging bcperken.
Beheersen duidt aan, dat men dit doet door de macbt en de

kracht, waarover men beschikt.
Bedwingen is iemand door dwang of geweld noodzaken zich te

beperken; het onderstelt dus een zekere tegenstand.
Beteugelen slaat meer op de werking van terughouden of stui-

ten; hierbij staat het micidel op de voorgrond.
Met zijn groot redenaarslalent ta,ist hii de versadering te beheersen.' Men moet zijtt toorn altijd weten 1e l;eheersen.
Ik kan die kinderen niet langer bedwingen, Gii moet u:v sterk verlan-

gen naar allerlei zinsgenot zooveel ntoeelijk bedwîneen,
Het is noodzakelijk zijn blinde driften te heteugelen. De reseûng wist

de oproerige bev,egingen te beteugelen.
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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.




