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Het ontwerp is de eerste aanleg, de albeelding in schets, de
beschrijving in hbofdtrekken.

Het_ plan is, het in tekening gebrachte, uitgewerkte ontwerp
van een bouwwerk, enz,

Het bestek is het definitieve ontwerp, waarnaar de aanbesteding
plaats heeft, de beschrijving van de délên van het bouwwerk mei
alle inlichtingen omtrent de uitvoering ervan : materialen, kos,
ten, enz.

Het ontwerp van deze kerk is semaakt door de bouwkundige van
Helm. Het ontwetp van hel nieuwe museum verd door de gemeenteraad
soedsekeurd.

De vaststelling der plannen en voorwaarden van aanbesteding der wer-
ken, len behoeve der gemeente te doen, Een ions bouwmeester maakte hel
plan op : het huis was eenvoudig en zonder verdieping,

Een bestek, doar een bouwmeester of aannemer met de eigenaar van
de grond beraamd en vastgesteld. Het bestek lict tet inzage.

686. ONTZIEN, SPAREN, VERSCHONEN.
Ontzien doet men uit eerbied, vrees of plichtbesef.
Sparen wordt gedaan om te behouden.
Verschonen gebeurt uit zachtmoedigheid, mededogen of mensen-

kennis.
God te vrezen en ontzien is waarliik wijsheids eerste les. (Vorqosl)

Uw oudste zuster zal u tot moeder wezen : haar moet cii eerbiedieen en
ontzien.

Terwijl de dichter zijn landgenoten niet spaaft, Ze had alles stil voor
zichzelf gedragen om hem te sparcn. (nr MIN)

Verschoon de onnadenkendheid der jeued.

687. ONVERWACHTS, ONVERHOEDS.
Plotseling, verrassend.
Onverwachts is niet verwacht, niet voorzien, zodat men hierop

niet is voorbereid.
Onverhoeds is zo plotseling, dat men geen voorzorgsmaat-

regelen heeft kunnen nemen.
ll'einige dagen na mijn ontdekking, kwam de Heer van Walcourt on-

verwachls op het slot terug. Waarom toch was ik van Natal onverwachts
overgeplaatst, en utel onder verdenking yan ontrouw. (lUulrarurr)

Ziin viiand onverhoeds overvallen. Zii werden door een hoop Germa-
nen, die hen daar achter hoeken en kanten afu,achlten, onverhoeds aan-
getast.

688. ONVERZETTELIJK, ONWRIKBAAR,
ONWANKELBAAR.

Onverzettelijk drukt uit, dat iets niet kan verzet worden;
in figuurlijke zin wordt het gezegd van iemand, die aan zijn begin-
selen en meningen blijlt vasthouden tegen beter weten in.

Onwrikbaar geeft te kennen, dat iets door geen kracht van
buiten kan bewogen of verzet worden; het is sterker d,an onverzet-
telijk.

Onwankelbaar wijst op vastheid van inhoud en goede grond-
slag, zodat iets niet tot wankelen kan gebracht worden.

De schippers zijn met onverzetteliike koppisheid op hun ankerplaats
sebleven. Die onverzettelîjke nauw,keurigheid in het zoeken der waar-
heid.

Gij staat immers daar als een onwrikbarc scheidsmuur tussen hem en
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mij? Beschaamt uw vijanden door uw onwrikbas eeduld. Laat uw geloof
vast en onwrikhaar, uw hoop vurig en onwankelbaar ziin.

Een onwankelbast vertrouvren. Miin eeloof in de deued is onwan-
kelbaar.

689. ONVRTENDE-LIJ4, BIJTEND, SCHERP, BITS,
BITTER, SCHAMPER, SNIBBIG, VINNTG.

Onvri-endeliik is enkel het tegendeel van vriendelijk, voorko-
mend, zacht.
. .pijten$- en._sch-erp worden vooral gezegd van iemands uitingen,
hetzij schriftelijk of mondeling.

Bits duidt mee,r op de-tôon, waarop iets gezegd wordt.
Bitter onderstelt min of meer teleursielling.

. Schamper betekent vooral : op minaclitende of geringschat-
tende wijze spottend.

Snibbig en vinnig worden inzonderheid gebezigd van vrouwen.
Stroeve, onwiendelijke mensen, die niet welen te geven of te nemen,

De zusters kwamen te goed overeen om elkaar ooit een enkel onwiende-
Iîik woord toe te sturen.

Licht biitend in mijn scherts, tot veinzen onbekwaam. Ik heb zetfs
zeer bîitende aanmerkingen moeten doorstaan.

Hij was op lrct pant, een scherp antwoord aan zijn zuster te seven. Hij
kon scherp en bitter ziin, maar verloor de waardieheid vai de echtà
staahman niet uit het ooc.

Zulke bitse taal, Bitse bejegeningen. Bitse uitdrukkincen, Op bitse
toon.

Is er ook niet teat veel spotternij in uw bîttere brief? Bïttere berispin-
gen, Temper het bittere met zachte lach.

Schampere taal voeren, Eedenmorgen viel mii de schampere beje-
gening van uw broeder Abraham wel hard, Schamper antwoorden.

Te oordelen naar de snibbîse toon, waarop zîj zieh over de komst
van Klaasie had uiteelaten. Jufrouw l[timpje schoot er ook al eens
tussen beide met haor snibbise bekie.

't l{/as zo wat een heel snïbbis nufie; althans ze grauwde en snauwde
de mensen dan al vrij wat bits en vinnig aan, Vinnig antwoorden,

690. ONVRUCHTBAAR, BAR, DOR, SCFIRAAL.
Weinig of niets voortbrengend.

_ _ Onvruchtbaar heeft de algemene betekenis, met het bijdenk-
beeld van een grond waaraan het vermogen ontbreekt om vôort te
brengen.

.Bar betekent kaal, naakt, onvruchtbaar, maar ook koud, zodat
er niets groeit of niets kan groeien.
. Dg. wijst alleen op gebrek aan vocht, aan levenssappen, waar-
door plantengroei niet mogelijk is.

Schraal duidt op gemis àan voedende bestanddelen, wat echter
nog geen volkomen onvruchtbaarheid meebrengt.

De onvruchtbare landstreek rondom St. Petersburg. Tegenwoordig is
Ilsland zo onwuchttrtaaL dat er geen granen zouden kunnen wassen,

Een barre zandwoestiîn. Het was een uitgestrekte vlakte, kaal, bar en
onderbroken door stinkende moerassen.

Eet land tussen Hamburg en Hannover is dor en weinis bewoond.
Hetzij de wind de zware hitte van de dae verdriift of aan het done land
de yruchtbare regen medebrengt.
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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.




