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De kleinties uitkleden voor ziJ naar bed eaan.
En als zii hem ontkleed hadden' deden zii hem een purperen mantel

om-

E18. UITLEGGEN, VERKLAREN, VERDUIDELIJKEN'
UITEENZETTEN.

De betekenis van iets, dat onduidelijk is, volkomen duidelijk
maken.---Ùitteggen is gewoon iets verstaanbaar maken' de betekenis in
woorden aangeven.- - 

Verklarei is duidelijk maken wat.niet helder of klaar is en dus
moeiliik kan beareDen worden.
---î"tiauiaefilien'is datgene wat nog niet duidelijk genoeg is, in
duideliiker bewoordingen verklaren'-- 

Ùiteenzetten is de delen van een ingewikkelde zaak blootleggen
en aldus maken dat men de zaak gemakkelijk kan overzien en een
iuist besrin kriist van het geheel.' i"'Schr{fiuur uitleecèn. Dromen uitlesgen' Een lekst uitlesgen.

De werkine der zuispomp verkhren. De betekenis van een woord
verklaren. Een schriiver verklaren.

Zijn mening verduideliiken, Een duistere plaats in een schrilver ter'
daldetiiken. Een voordrocht door lichtbeelden verduideliiken

Ik ial u de zaak eens ulteenzetten. De betekenis van de tachtiglarlee
oorlog voor de Nederlanden ulteenzelten.

819. UITSCHEIDEN, OPHOUDEN' EINDIGEN.
Uitscheiden wordt gezegd van een handeling die gestaakt wordt'
ôohouden heeft dèzelfâe betekenis, maar geeft nog meer te

kennén'. dat de handelins slechts tijdelijk gestaakt wordt.
Eiidigen duidt aan, tiat het werk volbracht is'
- aiiîeet ion grrn'uitscheiden. Gii hebt nu lang genoes gewerkt, ge

moogt wel uîtscheiden.
Hier hield hii een oeenblik oP, want hii was biina buiten adem'
Hii hietd op met schriiven. Toen het ophîeld met regenen'
Hiermede eindiede de besPreking.
Het werk eindiet om zes tlur.

820, UITSCHOT, UITVAAGSEL.
Uitschot is het slechtste van iets, maar dat soms toch nog voor

het een of ander bruikbaar is'--- -Uliva"c;ti-ii 
oÀigene wat tan weggeraagd worden' daar het

tot niets mËer nut is. -Uitvaagsel is dus sterker dan uitschot.
Ultschot van appels.
Het altvaagsel (of: het aÎtschol) der samenleving.

821. UITSTAPPEN, AFSTIJGEN' AFSTAPPEN.
Uit een rijtuig stapPen.
Uitstappei is 

-de gèwone uitdrukking.
ÀiiiiË.it-lJo"ftiËer en wordt ook-in dichterlijke stijl gebruikt'
AistiËpen drukt thans meestal de bijgedachte uit, dat..men hel

riituie veriâat bii het bereiken van de plaats, waar men zijn lntrex
néme-n of enige tijd vertoeven wil'-----Ko^, iiâi ,i"" ut, en laat het riituic wachten. -Allen ultstappen I

Siiii îi7" uia ui paard vast' ivet een semakkelijke zwier naar de
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stilstaande wagen toetedende, bood hii de hand aan Gizela om afte stii-
gen.

Teeen de avond kwamen wii te Mechelen: in een kleine herberg stao-
ten wii af. De konins is bii de gouverneur afeestapt.

822. UITSTEL, YER\ryIJL. OPONTHOUD.
Uitstel noemt men de vertraging in het doen van iets, wanneer

zij geschiedt met het doel hetzelfde later te doen. .

Verwiil is het dralen en daardoor tijd verliezen.
Oponthoud kan ook veroorzaakt worden door toedoen van

anderen.
Deze zaak kan geen uïtstel liiden. Uitstel is seen afstel.
Dat moet zonder verwiil sebeuren.
Ik heb vandaas veel oponthoud sehad.

823. UTTSTELLEN, VERSCHUMN.
Onverricht doen blijven.
Bij uitstellen wordt altijd een tijdsbepaling uitgedrukt of on-

dersteld.
Bij verschuiven heerst meer het begrip, dat er niet bepaald is,

wanneer het uitstel zou ophouden, ofwel dat er een herhaald uitstel
heeft plaats gehad.

De voltrekkins van een vonnis uîtstellen. Stel niet uit tot morgen,
Nrat sii heden doen kunt. Hii heeft de betaling tot morgen uitsesteld (of :
tot morgen verschoven),

Een zittins verschuiven. Gii verschaift die zaak al te lane.

82A. UITWENDIG, UITERLIJK.
Uitwendig is datgene wat naar buiten gekeerd is.
Uiterlijk is alleen de oppervlakte, wat zich op de oppervlakte

bevindt. Het duidt dus meer op de oppervlakkige vertoning en
wordt veelal gebruikt in tegenstelling met het wezenlijke.

Het huis bevalt mij inwendig beter dan uitwendie. Een uitwendig
seneesmiddel.

Gîi oordeelt te veel naar het uiterliik. Hii sedraast zich uiteiliik eoed.

825. UITZONDEREN, UITSLUITEN.
Uitzonderen stelt op de voorgrond de gedachte van het schei-

den van een of meer van de rest,
Het kan zowel in gunstige als in ongunstige betekenis gebruikt

worden.
Uitsluiten is het niet toelaten van de uitgeslotenen tot dât

waartoe anderen worden toegelaten,
De wet zondert niemand ait. Gii kriiet alles, ik zonder niets uiî.
Hii werd van elke gemeenschap uitgesloten.

826. VASTMAKEN, VASTHECHTEN, BEVESTIGEN.
Vastmaken is ergens aan verbinden, om het even hoe.
Vasthechten duidt op een nauwere verbinding dan vastmaken;

wat vastgemaakt is, kan men weer losmaken, maar wat werd vast-
gehecht, kan men enkel losrukken of lossnijden.

Bevestigen duidt meer op een duurzame verbinding.
Het bootie werd aan een paal vsstgernoakt.
Een kabel vasthechten. De knoop werd aan de iat vsslgehech,.
De delen der machine ziin met schroeven aan elkaar bevestisd.
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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.




