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Behalen onderstelt, dat nTen door grote krachtsinspanning iets
verkrijgt, waardoor men eer verwerft.

Dadeliik bekwam Eleonore vergunning de betwiste nalatenschap te
aanvaarden. Waar ziin die boeken te bekomen?

Hii had eer en aanzien weten te verkriieen. Tijdens de oorlog waren
deze goederen niet te veykyiigen.

Door spaarzaamheid en vlijt een ltapitaaltje verweryen. Door die
overwinning heeft generaal A. grote roem yelworven.

Het ziin de prijzen, welke het Gilde sedert zijn bestaan op andere
dorpen met de edele handboos heeft behaald. (CoNscrpNcB) Aan de Rijn
alleen behaslden de Spaaniaarden enig aanmerlcelijk voordeel.

256. BEKOREN, VER.RUKI(EN, VERVOEREN.
Door eigenschappen of uiterlijke hoedanigheden onder sterke

invloed van ecn ander komen.
Bekoren wordt gezegd van personen en zaken; het drukt de

gedachte uit, dat de werking vooral op de zinnen geschiedt en wij
daardoor geheel onder de invloed komen.

Verrukken duidt aan, dat de bekoring ons in een hoogst aan-
gename toestand brengt.

Vervoeren drukt uit, dat men buiten zichzelf gebracht wordt en
zich tot buitensporigheden laat verleiden.

Wat niet betaamt, kan wel verlokken, maar ltet kan niet bekorcn,
Ieder priist dat boek, maar mij kan het niet bekoren. Hij liet zich ceheel
door de schiin bekoren.

Hij verrukt iedereen door zijn cevatheid.
Hij liet zich door drift veryoeren.

257. BEKROMPEN, BEVOOROORDEELD, EENZIJDIG,
PARTIJDIG.

Bekrompen is kleingeestig, niet breed en ruim van opvatting;
wie bekrompen is, oordeelt verkeerd, omdat zijn geest te weinig
ontwikkeld is.

Bevooroordeelil is hij, die verkeerd oordeelt, omdat hij zijn
eigen inzichten als een onfeilbare toetssteen beschouwt.

Eenzijdig is hij, die niet alle zijden van een zaak tot hâar recht
laat komen en zekere punten van beschouwing verwaarloost.

Partiidig is vooringenomen, door partijzucht gedreven.
Hij heeft goede, ltoex,el enigszins bekrompen beginselen. De be-

ktomlten vrees, of ntan wel rente zou trekken van zijn seld.
Bepalingen om bevooroordeelden van hel plegen der rechtsoefening

uit te sluiten. Bii iiltuïlie zag hij hetgeen voor Il'. en andere bevoor-
oordeelde republilceinen geheel verbor.qen was gebleven.

Daarui.l ontstonden eenziitlîse opvattingen en valse voorslellingen
ran zijn denkwiize. Is deze beschouwins v'ellicht oppervlakkig en een-
zÎidic ?

Ik weet wel dat wii aldus het verwijt van diegenen zullen ontgaan, die
ons tot dltsverre portijdie ncemden. Een rechter mag niet pailiidig ziin,

258, BEI-ADE]\, BEVRACHTEN.
Met een last voorzien.
Beladen is het bezwaren met een last, om die te vervoeren.
Bevrachten wordt vooral van schepen gezegd : krachtens een

bepaalde overeenkomst een schip geheel of gedeeltelijk met vracht-
goederen beladen.
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Elk voertuis, met kostbare goederen beladen, Meer dan dertic muil-
dieren, met pakgoederen beladen.

Het schip was op de uitreis niet bevracht, maar slecJtts met ballast
beladen. De Ooster-Indiaan... bevrachtte Neerlands yloot met's y,erelds
overvloed. (TorreNs)

259. BELANGRIJK, GEDENKWAARDIG, MERK\ryAARDIG.
In hoge mate de aandacht waard.
Belangrijk is datgene, wat van veel belang is vooral in de gevol-

gen, en dus niet over 't hoold mag gezien worden.
.. Gedenkwaardig is alles, wat wegens zijn grote betekenis waar-

dig is _om herdacht te worden of in duurzarire Àerinnering te blijven.
. MerkrryaardiF, is hetgeen zich bijzonder van andere personén of

zaken onderscheidt en daarom licht onthouden wordt.
Noem de belangriikste feiten uit onze geschiedenis. De minister deed

een belanerijke mededeling.
De gedenkwaardîse slas aan de Marne. De schrijver van deze ge-

denkwaardîse geschiede n is.
Een der merkwaardisste tijdvakken onzer geschiedenis. Hij behoort

tot de merkwaardigste mannen van dat beroemde tijdvak. Merkwaar^
dige personen uit ons verleden.

260. BELEDIGEN, EESCHIMPEN, BESPOTTEN,
HONEN, SMADEN, VERGUIZEN, KRENKEN,'

KWETSEN,
Iemand op grievende wijze behandelen.

-_ 
Beledigen zegt dit in het algemeen, zonder aan te duiden op

welke wijze de belediging plaars gijjpt.
Bes_chimpen en bespotten duiden aan, dat dit geschiedt met

spotte,nde woorden of gebaren; meestal in zêer ongunst-ige opvatting.
Hone.n stelt dc gedachte van vernedering en schândê op die

voorgrond.
Smaden doet meer denken aan verachting.

- Verguizen verenigt in zich al deze gedaèhten; het is dus de
hoogste graad van smaden of honen.

Krenkcn duidt aan, dat men iemand grieft, door hem in zijn
eer of rechten aan te tasten.

Kwetsen wijst meer op de belediging van het gevoel.
Ik ben heftic seweest, misschien heb ik u beledieù. be Spaanse bevel-

hebhers, wier trots hij door ziin Duitse hoogheid belediede.
Dat mannen van aanzien op het toneel ceestig beschîmpt en uitce-

floten werden. Een anders celoof te beschimpen is ver van deugdzaam.
Hij meent ceestic te zijn door eens anders overtuiging te besDotten.

Ik moet u helpen om miin oom na ziin dood nog te besDotten (CoNscrEwcr)
Men dorst u honen, u een lafaard heten. Ellendise bloodaard ! Dat

Iaat zich honen en mishandelen als een kind.
Eoe de wereld u smade, boeien noch banden ziin ,t lot dat cij vreest.(v. eccerrN) De discipline, die sii in het openbaar smaadt, maar in

stihe bewandert-
Eindelijk bralc de dag aan, dat de zo lang verguisde man tle waar-

derins te beurt viel, waarop hij recht had.
Een gekrcnkt hart laat zijn grieven node varen, Hij teas eekrenkl

seworden in zijn eisenhefde.
Ik ben soed tot het uiterste : maar wanneer iets mij eens diep kwetsl,

dan is het sedaan. Onpartijdieheid die niet alles ronduit zeggen wil, om
andersdenkenden niet te kwetsen.
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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.




