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678. ONTKENNEN, LOOCHENEN.
Ontk€ntren is zeggen of beweren, dat iets niet zo is.
Loochenen drukt dezelfde gedachte uit, maar vaak met de

bijgedachte dat dit geschiedt tegen beter weten in.
Hil kan die felten niet ontkennen.
Hii loochende nu alles, wal hij vroeger had eezesd. Een schuld looche-

wn.

679. ONTRADEN, AFRADEN.
Ontraden is iemand de raad geven iets niet te doen, zich van

een voorgenomen handeling te onthouden.
Afraden is iemand er op wijzen dat het raadzaam is, iets niet

te doen, b. v. door hem opmerkzaam te maken op de mogelijke
gevolgen van zijn handeling. Het is sterker dan ontraden en in de
gewone spreektaal ook gebruikelijker.

Vergeet niet, dat ik u deze onbezonnenheden ernslls heb onlraden.
Onmoeeliik was het ook niet, dat zil Leonie het huweliJk onÛaadde.

Ik heb hem afgeruden soed seld naar kwaad eeld te gooien. Hil rled
hoar die pogins af,

680. ONTRUKKEN, ONTWELDIGEN, ONT\ryRINGEN.
Iemand iets door sterke krachtsinspanning ontnemen,
Ontrukken is uit de handen van een ander losrukken, iemand

iets met een ruk ontnemen, door plotseling gebruik van geweld,
Ontweldigen duidt meer op geweld in 't algemeen, op de over-

macht waarvan men gebruik maakt om iemand die tegenstand biedt
iets te ontnemen.

Ontwringen is eigenlijk afnemen door wringing, door ver-
draaiing der hand, die het vasthoudt; het heeft dus meer betrekking
op de wÛze, waarop iets ontnomen wordt en duidt aan, dat er een
sterke tegenstand geboden *'ordt.

Ik zal de rover ziin gewenste buit ontrukken. Hetgeen hij bezit, kan
geen geweld hem ontrukken, Mijn moeder, mii zo vroes door de dood
onttukt,

Gallus zond een bende uit om de barbaren le verJagen en han de buit
te ontweldîgen. Het jaar 1591. dat de republiek in één veldtochl zae
herwinnen wat haar een reeks van rampspoedige jaren langzamerhand
ontweldÎgd had.

Daarop heb ik hem zijn slok onlwrongen. Hij ontwrinet een over-
sle ziin standaard.

681. ONTSTEKEN, AANSTEKEN, OPSTEKEN.
Iets aan het branden brengen, doen ontvlammen.
Ontsteken wordt alleen gezegd van hetgeen als vuur brandt;

het onderstelt in het brandbare voorwerp geneigdheid om te branden
of het reeds aanwezig zijn van brandstof, die maar even met vuur
in aanraking moet komen om te branden, wat niet altÙd het geval
is bij aansteken.

Aansteken is iets aan het branden brengen, hetzij door er een
brandend voorwerp in te steken ol er tegen te houden, hetzij door
omgekeerd het voorwerp, dat branden moet, in het vuur te steken
en te houden.

Aansteken kan toegepast worden op dingen, die niet zelf bran-
den. als kachels, lampen, enz.; ontsteken niet.
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Opsteken wordt bûna uitsluitend gezegd van licht en licht-
gevende dingen (uitgezonderd een pijp of sigaar).

ZIJ ontstaken een vuurtle om zich te warmen, De hand beefde waar-
mede hii ziJn sigaar ontstak.

Het teordt donker. we zullen de kaars moeten aansteken. Steek spoe-
dis de lamp aan. De kachel aansteken.

Ik zie gaarne de lichten in de winkels opsteken. De kaarsen werden
oDgestoken. De heren staken ieder een sigaar op. Ik steek nog een slgaret
otr.

682. ONWANGEN, INNEN, BEUREN.
Geld in bezit nemen.
Ontvangen is het algemene woord; het duidt ook aan, dat er

overgifte plaats heeft.
Innen drukt de bijgedachte uit, dat men het geld voor zichzelf

of krachtens zijn ambt of betrekking te vorderen heeft.
Beuren wijst op het geld, dat men ontvangt voor verkochte

goederen (en dat op tafel of toonbank is neergelegd).
Eens heeft hil aan de Bank zeventien eulden te veel ontvangen en

hii bracht ze terus. HiJ had pas zijn weekloon ontvsnsen.
Dat begonnen zou worden met het innen van voldoende contributlën om

een krilsskas te vormen. De conlributies voor een vereniging door een
loper laten lnnen.

Ik heb deze week nos mlaar honderd frank gebeurd. Zie hier, elsteren
heb ik niet meer dan dat in den Haag gebeurd.

683. ONTVREEMDEN, STELEN, ROVEN.
Iemand het zijne ontnemen om het zich zelf toe te eigenen.
Ontvreemden drukt dit het zachtst uit; het is iemand iets af-

handig maken, maar er wordt niet aangeduid of dit openlijk of op
bedekte wijze gebeurt.

Stelen is heimelijk, arglistig wegnemen hetgeen een andcr toe-
behoort.

Bij roven gebeurt dit openlijk en gewelddadig.
ll/anneer hem niet alleen het lichaam van zijn kind, maar ook het hart

ottlvreemd wordt. Met dure eden zteoer hlJ, dat hii een bedorven nan
was, zo men hem het ontweemde niet terugsaf of betaalde.

Zii stelen als raven, Men zondist legen de rechtvaardisheid niet alleen-
lijk met zelf te stelen, maar ook met in de diefte door een ander bedreven.
mede le werken. (Llrrsnecxr, Mech. Catech.)

Onroerend eoed kan noch aestolen noch getoofd worden. Zo bleven
wiJ drie dagen en drie nachten, zonder ander voedsel dan wat er werd
eeroofd, op de sneeuw rond de grole vuren gelegerd.

684. ONTWAKEN, WAKKER, WORDEN
Overgaan uit de slapende in de wakende toestand.
Ontwaken duidt op het ophouden van de slaap.
lVakker worden is het beginnen van de wakende toestand.

Zii ontwaakte met een gevoel van beterschap en rtrsl. Ult een droom
ontwaken.

Kom, word eens wakker,

685, ONTWERP, PLAN, BESTEK.
Uitdrukking van de denkbeelden waarnaar een werk (vooral een

bouwkundig werk) moet uitgevoerd worden.
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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.




