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663. ONBEZORGD' ZORGELOOS.
Zonder zorgen
ô;6;;;ùd -Àéeft een sunstige betekenis; het betekent niet

ceOrukt-ào;iloigen-of korimer én wordt vooral.gezegd van hem,
Ait ticir niet aan- nodeloze zorgen overgeeft, zich niet angstvallig
bekommert over hetgeen er gebeuren !an'-"---ti;Ël#-i';ft-;é; ;'itiù'tiÀe. betekenis; het. duidt'aan, dat
iemaià-?i- noàiÈé to.g"n -verwaârloost, zich weinig ^bekommert
om de zaken dié aan zijn zorg zijn toevertrouwd ot llchtzlnnrg
voortleeft.---- E;; onbezorgd leven leiden, Htl heeft 2svssl gsspaard, dat hll een

onbezorede oude das kan hebben.- 
W* itcn bewust is dat hil ziin zaken zorevuldis beharticd' niet zorge'

loot i"iirochtraamd heeft' kan onbezoryd en met vettrouwen de toe-
komst tegemoet zien. Hii ls lichtzlnnie en zorceloos,

6tr. ONBUIGBAAR, ONBUIGZAAIVI.
Onbuigbaar is datgene wat zich door geen krachtsaanwending

buigen laat.-- "ônUdezaam datgene wat van nature niet geschikt is om ge-

bosen te w=orden of zich te buigen,--*liié, ê" gtas-ziin ànbuigzâam, maar niet onbuigbaar' waqt in
doeiende toesiand kunnen beide gebogen worden.
"--'ii-àe',r-,iitliiiË iôipàtilne is inb u i-g baar sterker van opvattins
dan onbuigzaam..

Deù steneh beslaan uit platle, glimmende deeltles, die otùulebcar'
vrij hard ziin. HiJ toonde zich trots en onbuigbaar.

Stial X'onbuigzaam. Hil kende het onbuiezaam' fier karakter tan
nei Àiisie. tk eeloàf niet' dat iemand ooit zal durven beweren' dat er lets

soeds kw'am van een stug' onbuîgzaam kind'

665. ONDERGANG' VAL.
Onderqang wordt gezegd van het langzaam afnemen van de

utoei-of AËÈrâcht. waaidooi een persoon of een zaak ten lsatste te
eronde sericht of vernietigd wordt.-'- -Vaiwôtdt 

bij voorkéur gezegd van een-plotseling ineen.storten'
ùiin ondusàne ls aansnândel het zwaard, dat htl zo bloedis opse'

heven houdt, gaat henr vernielen,'- èitiài iLiriit de seschiedents van de ondereans en de val van het

Romeinse rijk,

666. ONDERLING, ONDER ELKANDER' SAMEN.
Onderline stelt de wederkerige betrekkiog meer op !e v.ooJ-

erond dan oider elkander. Waar het een bandeling geldt' die ult de

âàia a.r zaak het begrip van wederkerigheid medebrengt' als

tsi)à talià n, n-i 
", 

ià, 
^ 

lrô ri àil s t, g d t n, I w i s t e n' -v 
e r d e I e n, of d i e twee. of

meer obiectên in betrekking tot elkander betrelt' als,verblnden,
iàriiiiri.-iàiseiiiken. daar ls onderling het juiste woord''-'-'6ft;r ;iË;,d; ta" in vele van -de bovengenoemdc gevallen
ook eebruikt worden, maar hierbij denkt men toch meer aan elk der
ilbi.?i;;î-.u:."tèn' ulzônoàrlijk, als aan de handelin g deel nemende
of in de werking betrokken."- --Samèn 

stélî de vereniging van verschillende personen of zaken
tot een of ander doel meer op de voorgrond.
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Zij beraadslaasden reeds onderllns. welke wes zii in zouden slaan.
Wii bepaalden onderling dat Koosje meer bijzonder onder de zorgen
van Pieter staan zou.

Zii hebben die kwestie reeds onder elkander besproken.
Wii zullen samen dat bedrag verdelen.

667. ONDERLING, \ryEDERZTJDS, IryEDERKERIG.
Onderling wordt gezegd van elke handeling, werking, betrek-

king,,enz. uitgaande van twee of meer personen en wel 21, dat de
verschillende partijen er gelijkelijk deel aàn nemen.

Wederzijds wordt alleeo gezegd in betrekking tot twee per-
sonen oftot twee partûen; het drukt ook de gedaèhte uit van-een
welwillende verhouding en kan dus niet gebruikt worden waar
sprake is van twist, strijd, verdeeldheid, enz. : in dat geval is alleen
ondcrling de gepaste uitdrukking.

Wed-erkerig wordt gezegd zowel van twee als van meer per-
sonen of partijen. Waar de beide woorden van toepassing àjn,
wordt de-betrekking tussen de twee personen d,oor wederkerig io[,
sterker uitgedrukt dan door wederzijds, en het laatste is op zijn
beurt sterker dan onderling.

De avond brachten zij verder in ondeiling gesprek door. De spaar-
kassen en de genootschappen van onderlinge bijstand.

De wedeuîidse rechten waren scherp omschreven. Bii deze bespre-
kingen was wederzîids vefttouwen absoluut noodzakeliJk,

Men moet elkander wederkerige hulp verlenen, Elkander wederkerig
beminnen.

668. ONDERVINDING, ERVARING.
Ondervinding ziet op het beleven van iets of op het geheel der

indrukken die men ontvangt door hetgeen men beleeft.
Ervaring onderstelt altijd, dat men onder het beleefde en onder-

vondene niet lijdelijk is gebleven, maar het in zich opgenomen en
zelfstandig verwerkt heeft, dat men er dus lering uit getrokken
heeft.

Ondeilîndine aaat altoos boven de besplegeling. Ik weet, blJ eigen
ondervindîns, dat dit zo is. Gii weet alles door lange ondervîndîng,

Op zijn leger kon hii zeker nlet onbepaald vertrouwen: de ervafing
tdn twee dagen geleden had hcm daaromtrent maar al te goed ingellcht.

669. ONDERWERP, VOORWERP.
Onderwerp is datgene wat aan iets ten grondslag ligt of wat het

voornaamste deel van iets uitmaakt, er het hoofdbestanddeel van is.
Voorwerp is datgene waarop iemand of iets zijn werking doet

overgaan. Men kan zeggen : het onderwerp van iemands studie, wanneer
studie meer wordt opgevat als het samenstel van denkbeelden, het
onderverp betreffende; het voorwerp van iemands studie daarentegen
is datgene wat hij bestudeert, en studie is dan de naam van een
handeling.

670. ONECHT, VALS.
Onecht drukt uit, dat het nagemaakt is of de vereiste zuivei-

beid niet bezit.
Vals duidt aan, dat iets niet is, wat het schijnt en waarvoor

het wordt uitgegeven.



655

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.




