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Een flesje. dat van een wils man een dwaas, van een ldioot een vetnuftig mens, van een domoor een slim man kan maken. be eidaciie,
dat haar kind idioot wos.

- pnise lcrankzinnîge of moedeloze mensen, die door tegenspoed ge_
folterd, de dood niet vrezen, maar dezelve zoeken. Men zaè m,ii tacnina
aan, als waande men mij krankzinnie.

Zij waren waanzinnig van angst. ,t Is waanzinnig zich in een dereeliikqvontuur te stolten. Dat de ene helft der waanzinnigen gek wordt van
liefde en de andere van ijdelheîd.

Hii is sek geworden, de arme man ! Het is om gek te worden. HiJ is
niet zo gek als hij er uitziet,

Zi nne loo s s pre ke n (hande le n).
550. INBOEZEMEN, INBLAZEN, INPRENTEN,

INSCHERPEN.

Een gedachte of een gevoel in de geest en in het gemoed doeo
opnemen.
_ Inboezemen wordt hiervoor zowel in gunstige als in ongunstige
betekenis gebruikt.
. . Inblazen heeft meest.al een slechte betekenis en wordt gebezigdin toep^assing op het heimelijk en arglistig bewerken van iemanas
geest of gemoed.

_ 
Inprenten is door (herhaald) onderricht of vermaan, diep en

vast bij iemand doen indringen, zodat hij het niet meei vergeet,
er aan vasthoudt, enz"
. Inscherpen drukt die gedachte nog sterker uit : het is iemand
iets met klem voorhouden, er hem met ernst en nadruk op wijzen.

Iemand vertrouwen inhoezemen. Dat het meisje, zonder vaste begin_
selen van deugd te zijn ingeboezemd, de wereld is ingezonden.

IIet is de duivel die het u inblaast, rampzalie kind ! Mejufrouw Hooe-
moed blies het heilicie in, dat zii meer ,eas dan ik. (Loostis) "

Een zoon, die ziin ouders eert, die hun lessen diep in zijn iart înprenr.
Door hun wijze lessen te horen en in ons geheugen in te Drenten:Hii heeft ziin jongeren uitdrukkeliik incescheryt, om licht der aarde
en zout der wereld te ziin. Zii had hem nos eens goed îngescherpt, welk
een verachtelijk individu hij was,

551. INHALEN, ACHTERHALEN.

.Iëinand die zich op weg of op de vlucht bevindt, van achteren
bereiken.

Inhalen drukt dit uit zonder meer, het is gewoon iemand dievooruit is (weder) bijkomen en laat de'bedoeiirie in tet miâdË".'-
Achterhalen drukt altijd de bijgedachte uit,-dat men hem ver-volgg heeft met een vijanâige ueob"etinÀ, lietzli ;; h;il *iâàr îr

stral te doen ondervinden, hetzij om hem in dé uitvoering van zijn
oogmerken te verhinderen.

Nu had hij wat harder moeten lapen om haar in te halen. lIt'at hij
zïch ook spoeden mocht, hii werd weldra insehaald door Aëtius, die heià
kort op de hîelen cevoled was. lyij hadden hen weldra ineehaaîd.
. Duizenden, in de yerwarring der vlucht sevollen, achterhaald door

de woedende viiand. Dan zal haar tpoo, ook hcnt ie viiiin iiii; ;i-is
vreemd, dat gii nog niet op wec ziit om haar te achterhqlen. Dle dief
werd achterhaald.
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552. INKOMEN, INKOMSTEN, RENTE.
Inkonen is de som, die iemand jaarlijks kalr verteren, zonder

dat hij tnancieel achteruitgaat.
Inkomsten zijn iemands ontvangsten uit zijn werkzaamheden

of uit zijn vermogen. Hier tegenover staan de uitgaven.
Rente is de opbrengst van vaste goederen of belegde gelden,

Hij heeft een inkomen van twintig duizend frank.
Zïi, dîe binnen het Riik wonen, ziin belastinsplichtig naar de som van

hun iaarlijkse inkomsten.
Zij leven van hun rente,

553. INMIDDELS, MIDDELERWIJL, ONDERTUSSEN,
INTUSSEN.

Tussen twee gebeurtenissen.
Inmirtdels duidt aan, dat midden in het verloop der ene han.

deling een andere geschiedde,
Mirlilelerwiil drukt uit, dat iets geschiedt gedurende of in de

tijd dat iets antlers (te voren genoemd of aangeduid) plaats heeft.
Ondertussen en intussen geven te kennen dat er tussen twee

handelingen iets geschiedt.
Het gezicht van ziin dienaar bracht hem lnmiddels op een gedachte.

De diplomatieke gedachtenwisseling tussen Londen en 's Gravenhage
werd inmiddels steeds levendiger.

Middelerwiil werd er in het koor een dienst gehouden. Hti was middeler-
wîil in de echt getreden.

Hii had ondefiassen de kamer enige malen op- en neergelopen, Dc
Encelse lakei wds ondettussen een keer of wat het spreekkamertie komen
binnenlopen.

Het was intassen twaalf uar seworden. Ik zal intussen miin piip eens
stoDpen.

554. INTREKKEN, HERROEPEN, AFSCHAFF"EN.
Een verordening, wet, gewoonte, enz. te Diet doen of buiten

gebruik stellen.
Intrekken en herroepen wijzen op een tenietdoening door do

bevoegde overheid of door een bepaald persoon.
Intrekken duidt meer op een handeling uit eigen bewegiug,

terwijl herroepen dikwijls gebeurt onder dwang van anderen.
Afschaffen kan geschieden langs wettige rveg, maar ook ten-

gevolge van de veranderde tijdsomstandigheden. Het wordt dus ook
vooral gezegd van gewoonten, gebruiken of instellingen die ver-
ouderd zijn.

Het v'ijzigen, ophefen en intrekken van een bestaande reeelins. Het
lntrekken van de cultuurwet. Het wetsvoorstel werd weer ingetrokken.

De koning zal de maatregelen herroepen. Laat mii dat onbezonnen
oordeel plechtie herroepen. Zij heeft haar lastertaal herroepen.

lVillem de Tweede schafte deze gewoonte of. Te Aalst en te Kortriik
schafte hii de dienstbaarheid af. De misbruiken, welke in het hof beston-
den, werden dadeliile afeeschaft.

555. INZIEN, BEGRTJPEN, BEVROEDEN,
DOORGRONDEN, DOORZIEN.

Iets goed doorzien en verstaan,
Inzien duidt dit meer algemeen aan,
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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.




