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Bemoedisen duidt op gebrek aan moed en onderstelt zelfs, dat
oeisoon ierneergeslaÊeÀ is door ondervonden teleurstelling; de

moet dus verlevendigd en opgewekt worden.
moéd
----tvfoea

gèven is het zùakste van de drie.laatste werkwoorden;
het
kan zoùel van zaken als van personen uitgaan, evenals: ,
-Moèd
inboezemen, dat doet denken aan een hogere graad- van
moed; het kan geséhieden door daden of woorden en is deftiger

dan moed geven,

lioed"inspreken geschiedt alleen door personen, met woorden.
De behaàlde priii moedisde de knaap zeer asn. Uw toespraak moe'

diede hem aan om nog meer ziin best te doen,
Niet 20 zeer onze vorderingen, als wel onze iiverige pogingen om îe vot'
deren op de weg der ware deugd. moeten ons hemoedigen' Uw woord

heeft mii bemoedied,
iiti ,ied", dat hii ziin vader een brief einc schriiven' hem troosten' hem
moed geven. Dat geeft een burger moed.
Het voorbeeld van de veldheer boezemt de soldaten moed În.
Hii tiet zich op de wal dragen' om de ziinen moed in te sweken'

85. AANNEMEN, ONTVANGEN, AANVAARDEN.

In het bezit van

iets komen.

Àanne*en veronderstelt dat men iets, dat ons door een ander
wordt, vrijwillig in bezit neemt.
aanseboden
----Bii-ontvansen
onibree-kt de gedachte aan vrijwilligheid; het
ondersielt meer"een lijdelijk in beziikomen, waarbij men dus zelf niet
werkdadig behoeft te zijn.
-wel
een vrijwillig inbezitnemen uit, maar
Àanvîarrlen drukt
duidt er ook op, dat die aanvaarding zekere plichten voor ons mee'

brengt,
" Het bedrag, dat voor het huis geboden werd, is door de verkoper aan'
genomen. Men moet in de handel ook het vuile eeld qannemen.
- Hii had aan tle Bank honderd frank te veel ontvangen. Zii heeft een
mooi geschenk ontvangen.
nii nuft het voorzitterschaP aanvaard. De 13'juli
en heeft toen het opperbevel over het leger aanvaard.

is hii

aansekomen

86. AANNEMEN, OPNEMEN.
Bii zich ontvansen. tot zich nemen.
Àânne*en duidl op een bepaalde betrekking van de aannemer
tot
Dersoon, die aangenomen wordt'
"-- de
of betere- omgeving
ôir":-"" bnalrsieti meer het in -hogere
Urenge-n
-'--'-iiii van hetgeen men in lagere conditie gevonden heeft'

veel met mii ii, om hem niet tot een vertrouwd vriend aan
hebben die iongen als kind aangenomen' De directeur
zal nog enige nieuwe bedienden asnnemen.
---nii'*"ii
in hun krine oDsenomen. Hii aarzelde seen ogenblik om
de vondeling in ziin huis oD te nemen.

il"^iiie

te-ii^ei". Zii

87. AANPOTEN, AANPLANTEN, AANKWEKEN' AANTELEN.
Duiden werkzaamheden aan, die de vermeerdering van gewassen
hebben.
doel
ten
-À;;;;tr;-ëÀ
'-"
aanptanten duiden het allereerste werk aan, het in
moet;
a" niàîôuiditeën tàti hetseen ontkiemen of verder opgroeien slaagt'
-"fr-t"àii"-'t ,nidden, of rÀ'en er later nog zorg aan besteedt en

Aanpoten wordt gezegd van grotere zaden (bonen e. d.), van
knolwortels, die in de grond gelegd worden, en van bomen, rvier
wortels in de grond gestoken worden.
Aanplanten wordt gezegd van jonge plantjes of stekjes, die
boven de grond uitsteken en die men met het ondereindo in de
grond brengt.
.l.ankweken en aanteleil omvatten al de werkzaamheden, die
nodig zijn om de planten of bomen tot volle wasdom te brengen.
Aankweken heeft meer betrekking op de zorg, die men besteedt
om het doel te bereiken en veronderstelt ook meer kennis en ervaring
dan aantelen, dat slechts ziet op het oogmerk, zonder enige bij-

gedachte.
Ofschoon men veel aard.appelen aangepool en veel kool aangeplant
had, was de oogst schraal.
Deze bloemist leet zich vooral toe op ltet aankweken van tulpen en
hyacinten.
Deze vruchten worden nog slechts weinig aongeteeW.

88. AANRAKEN, AANROEREN, AANSTIPPEN.
Terloops vermelden.

Àanraken wordt enkel nog gebruikt met de bijgedachte, dat
het gaat over egn onderwerp, waarop iemand gevoelig is en waarvan
het bespreken licht tot onaangenaamheid zou kunnen leiden. Het kan
al dan niet met opzet gebeuren en veronderstelt een kortervermelding
dan aanroeren.
. Aanroeren is het gewone woord; het is meer opzettelijk iets
in 't voorbijgaan verrnelden, even gewag van iets malien.
Aanstippen onderstelt slechts een zeer korte vermelding; het
is eigenlijk alleen het zetten van een stip bij de bedoelde zaak,bm er
de aandacht op te vestigen, doch zonder er zich verder over uit te
laten. Bovendien wordt het vooral gezegd van verschillende zaken,
die in zekere volgorde bij elkaar behoren en een voor een met een
enkel woord worden aangeduid.
Toen men dat puilt maar eyen sanraakte, werd hij boos. Rask dat geschilpunt liefst niet aan. Mag ik u verzoeken, dat onderwerp in dit cezelschap niet aan Te raken?
De zaak werd slechts van ter zijde aangerocrd. Gij moet dat tedere
punt niet aqwoeren, Eer ik hiervan afstap, moet ik een andere dwalinC
gamoefen.
Bekende feiten behoeft men sleclrts even aan te stippert. De volgende
artikelen zal ik nos aanstippen. In de voorrede had ik aanvankeliik het
een en ander sangestipr.

89. AANRECHTEN, OPDISSEN, TOEBEREIDEN.
Een maaltijd gereed maken.
Aanrechten is eigenlijk de toebereide spijzen in de schotels enzin orde brengen en gereedmaken om te woiden opgedist. Het wordt
bij uitbreiding ook wel gezegd van het opdissen zelf.
Opdissen is het plaatsen van de schotels of spijzen op de tafel.
Toebereiden heeft meer betrekking op de voorbereidselen, welke
daaraan vooraf moeten gaan.

In die dasen werden ook wel maahijden aangerecht, waarop althans
de natieheid niet voorzat. Hoe dikwiils zal men aanrechten?
Onder andere gerechlen die opsedîst werden,

is ook een

gebraden
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VOORBERICHT
Synoniemen zijn ntet alleen geli j kbetekenende woorden,
die elkaar volkomen dekken en dan ook in alle omstandigheden 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 dezelfde 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 hierover verschenen. De belangrijkste uitgaven op dit gebied
waren het thans verouderde < \Toordenboek der Nederduitsche Synoniemen > cloor Weiland en Landré ('s Gravenhage, 1821) en het < Handvroordenboek van Nederlandsche 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.

