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Beducht duidt aan dat men iemand of iets vreest of dat men in
iets zwarigheid vindt.

Bekommerd is sterker dan de drie vorige en geeft te kennen,
dat men grote zorg heeft, onrust en geesteskwelling.

Mijn vrienden zijn bezorgd, men raadt mij dat ik vlucht. Omdat ik
mij zeer bezorcd maak oyer de gevolgen lran dit uitstel.

Zii moeten eeen akeliee voorstellingen van de onderwereld horen, om
niet voor de dood beyreesd te worden. Bevreesd dat de wandelaars hen
zouden zlen.

Dezelfde eevaarlijke gevolgen voor welke zii zo bedacht was, Toen
werden de ouden des volks beducht toor tweespalt.

Zii waren zeer bekommerd over het lot vdn hun zoon.

329. BEZORGEN, BESTELLEN, OVERHANDIGEN.

Zorgen dat iets de plaats van zijn bestemming bereikt.
Bezorgen heeft de ruimste betekenis; het geeft niet aan op

welke wijze de overbrenging geschiedt en drukt slechts uit, dat men
zorg draagt dat het toevertrouwde goed overkomt.

Bestellen is iets op een bepaalde plaats brengen en sluit tevens
in dat de bezorging geschiedt door een daartoe aangewezerL persoon
en tegen geldelijke vergoeding.

Overhandigen drukt uit, dat men de goederen zelf ter hand
stelt aan de persoon, voor wie zij bestemd zijn.

Brieven en boodschappen te bezorgen hiernaast,
De ingesloten brief is hier vanmorgen besteld,
De nieuwbenoemde sezant heeft heden ziin seloofsbrieven oeerhandied.

330. BEZWAAR, MOEILIJKHEID, HINDERPAAL.

Hindernis, die het bereiken van zeker doel in de weg staat,
Bezwaar is iets dat de verwezenlijking van iets minder gemak-

kelijk of minder mogelijk maakt; het doet vooral uitkomen de grote
mate van krachtinspanning, die nodig is om tot een doel te komen.

Moeilijkheid slaat meer op de hindernissen, waarmede men te
kampen heeft en die men moet overwinnen om te slagen.

Hinderpaal doet vooral uitkomen, dat hetgeen ons in de weg
staat ons verhindert het doel te bereiken.

Het grote beTwaar was geschikte personen Îe vinden, die de last en
het gevaar, aan de post verbonden, op zich wilden nernen. De spoedige
vervullinc van die post zal wel geen bezwaar geven.

Daar ik de veelvuldige moeiliikheden inziende, nimmer sedacht had
dit werk voltooid te zien. Dat in zulk geval, het verzen maken geen
moeiliikheid meer oplevert,

Hii is alle hînderpalen te boven sekomen. Hinderpalen, die onze
Nederlandse volkseenheicl belemmeren. (Vuvlsrrre).

33I. BIJ, NAAST. NEVENS.
Bii is in de nabijheid van.
Naast en nevens drukken de onmiddellijke nabijheid uit.

. Naast duidt op de nabijheid van plaats, nevens ook op gelijkheid
rn rang.

Terwîil dicht bïi ons de wateren bliiven ruisen, De slac bii Nieuwpoort.
Ik zit niet naasî u aan tafel. Zii zas, dat het kind nscsl haar n'as

komen zitten.
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Die schilderij is waardis nevens een Rembrandt te hangen. Het mas
zeker geen uitzondering heten, wanneer Jan Van der Noot ztch nevens
of zelfs boven de beroemdste dichters stelt.

332. BTJEEN, SAMEN.
Bijeen duidt enkel op de nabijheid van plaats.
Samen drukt een engere vereniging uit als het gevolg van een

onderling verband, van een gemeenschappelijk doel; het is dus sterker
dan bijeen.

De meest verschillende dingen kan men biieen voecen, alleen seliik-
soortice dincen kan men somenvoegen.

333. BIJEENKOMST, SAMENKOMST.
Het komen van twee of meer personen op dezelfde plaats tot

zeker doel.
Bljeenkomst veronderstelt steeds een vooraf bepaalde plaats,

tijd en doel.
Samenkomst kan ook een toevallige ontmoeting zijn.

Een sezelliee (plechtise, eodsdienstiee) biieenkomst. lllii zullen onze
hiieenkomsten staken. Die verenisins belegt maandelijkse bileenkomsten.

Iemand tot een samenkomst uitnodigen. De samenzweerders hadden
ge he lme s a me nkontst en.

334. BITTER, ZUUR, \ryRANG.
Bltter is datgene wat een bijtende smaak heeft.
Zuur is datgene wat scherp is op de tong.
lVrang is scherp zuur, dat de mond samentrekt of samenwringt.

In ûguurlijke zin heeft het, evenals àitrer, betrekking op de onaange-
name gevolgen, die iets na zich sleept.

Zuur duidt op de moeite en kwelling, waarmee iets gepaard gaat.
Dat is zo bitter als gal Een heldere, geelachtice vloeistof, die eerst

ruur doch daarna bïtter smaalct. Hij zal het zich bitter beklacen.
Dat is zuur als aziin. Dit bier is zaut. Dat is eenzuur stukie brood.
Die wiin is wrang. l;l/range appels. De wrange vruchten van de oorlog.

Nu smaakt hij de wrange vruchten van ziin wangedrag.

335. BLAAM, VER\ryIJT.
Afkeuring van iemands daden of gedrag.
Blaarn geeft te kennen dat de daad, die men afkeurt, een smet

werpt op hem die ze verricht heeft. Men legt op iemand een blaam
in zijn alwezigheid.

Een verwijt richt men tot iemand in zijn tegenwoordigheid;
het is een berisping over hetgeen hij gedaan heeft.

Hij verdient geen hlaam, maar lof. Een ridder zonder vrees of blaam.
Er kleeît een hlaam op die familie.

Iemand een scherp verwiit geven. Hem treft ceen enkel vèrwiit.

336. BI,TJDSCHAP, VREUGDE, VROLIJKHEID,
GENOEGEN, VERA.I.JKKING.

Aangename aandoening van ons gemoed.
Blijdschap spiegelt zich af op het gelaat; ze heeft meer betrek-

king op een enkel geval en wordt teweeggebracht door geringere
oorzaken dan
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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.




