
824

Ik kan eeregeld, met aandacht, met bedaardheid doordenken. Eilde-
brand stak het paarse papiertie weder met bedaardheld in de zak,

Zulke ervaringen stemmen tot bezadiedheid, Besluiteloosheid celdt wel
eens voor bezadiedhetd.

Jeremia dankt het behoud van ziin leven aan de wllze gematledheld
van enige edelen, zijn rechters. Voee daarbii, dat ziin grootste kracht
als schrijver steeds bestaan heeft ln ziin gemqtiedheid.

562. KAMERTJE, CEL.
Een klein vertrek.
Kamertje is elk klein vertrek, mits het boven de grond zij.
Cel is een van de vele gelijkvormige vertrekjes in kloosters en

gevangenissen. Bij uitbreiding ook het verblijf van een kluizenaar
of een vertrek waarin men zich afzondert.

De galeriien, waarin de cellen van d.e paters uitkutamen, Een nîeuwc
strafgevangenis met 300 cellen. In zijn akelise toestand als een gevan-
sene in ziin cel gesloten,

563. KARIG, SCHRIEL, GIERIG, VREKKIG.
Eigenschappen van hem, die verlangt om zijn bezit, zijn rijkdom

tc behouden en zo min mogelijk van zijn overvloed wil missen.
Karig drukt dit het zwakst uit; wie karig is, kan slechts een

kleinigheid van zijn schatten afstaan, en wat hij geeft, geeft hij slechts
node.

Schriel is een versterking yan ka|ig.
Gierig is nog veel sterker en duidt bovendien aan, dat men

door hebzucht gedreven wordt, hetgeen niet verondersteld wordt bij
karig en schriel.

Vrekkig is hij, die de gierigheid zover drijft, dat hij hard en
onbillijk wordt tegenover anderen en tenslotte ook zich zelfniet meer
het nodige gunt.

De diaconieën ziin in hare bedeline niet kaûc. De natuur heeft dit
hnd karts bedeeld.

Bl.. bij wie de vrees, om voor onbarmhartîg en schûel bii de liedea
door te gaon, met de hem ingeschapen sierisheid strijd voerde, Oter het
algemeen ziin zii eoed van vertrouh)en en schtiel.

Iedereen heeft zijn sebrek, de een is te sieùs, de andet te mild. Hii is
zo giefig als het sraf.

De riikaard, die te midden zijner schatten vriiwillie half eebrek liidt,
is vrekkle.

564. KIBBELEN, KRAKELEN, KIJVEN, TWISTEN.
Met woorden strijden.

. Kibbelen is onenig zijn over kleinigheden ten gevolge van weder-
zijds gebrek aan inschikkelijkheid.

Krakelen is aanhoudend onenig zijn, overhoop liggen; zowel
ter aanduiding van een onenigh€id die tussen personen bestaat,
als van de daarmee vaak gepaard gaande woordenstrijd (met ge-
schreeuw, schelden, enz.). Wordt meestal in afkeurende of min-
achtende zin gebezigd.

Kijven is op rumoerige en onhebbelijke wijze - schreeuwend
en scheldend - twisten.

Twisten laat vooral de vrees doorschemeren, dat men van
woorden tot daden zal overgaan.
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, Kom, laat ons toch niet kîbbelen als kleine kinderen, Zo klbbelenklnderen ait één huis onderlins 
"n 

ziin hoieiijL iieen vreemden.
- Al, dgt oneindise krgl,celen, waarmede'i"i nim zo lane bitter ge-
kweld had, tf/anneer zich,enise drift menet n ii ,:edewiiiiîne,-ïàniift
men daarom nog niet te kiiyen noch te krakelei.

Daar keven de buurvrouwen, wierpen elkaar scheldwoorden toe entrokken sonu malkanders mutsen af, Ze kiilden en kibbelden.

565. KINDERLIJK, KINDERACHTIG, KINDS.
Als van een kind.

-,- .K^I*:!itl_duidr de,overeenkomst aan met een kind, in gunstigezln : onbevangen, ongekunsteld. naIef.
_. . Kinderachtig duiât, die ovêreenkomst aan, waar deze echternlet g€wenst rs : onbedreve-n, -onbeholpen, onhândig; de flinkheid,qe m_oed van de volwassen leeftijd misstnde.
-. _[ind: geeft te fenng.n, .dat vân ouàe Àê"se" de geestvermogenszo ztJn ,v.erzwa,\t, d.?t zjj als 't ware weer kinderen -ziin gewor-den.

- -Iltj uertetde miJ tal van bijzonderheden over het land-enhet nog zokinderllike volk. Eenvoudie waart se in aiairtiii va, h;;i. Si. À;r;;,
die lieve kindeiliike heîliee.
- -Vrees God, maar, vriend, wees niet vreesachtie, vees kîndeiliik. nietkl(rucl.rtls. Hii heelt noà kinderschtiee .o;i;;"", Ik weet ni"i. ioeeii het uithoudt met zullc een oud, kindeiachtie sihepsel, en dat ,i"h nààal laat yoorstaan wat te wezen.

De.oude vrouw is seheel kinds, Hecht niet te veel vaarde aan de

. 
verhalen van deze griisaail : hij beeint i""ii*i"a, rc worden.

566, KINDSHEID, KINDSHEID.
D--e toestand der kinderjaren.
{indsheid duidr de kinderlijke leeftijd, de eerste jeugd aan,

^ ".Kindsheid. 
wijst op de toéstand- vâT letreugeniwaltie 

-oi
sutherd bij oude mensen.' Het huis, waarin ik de dasen der kîndsheid sleet.

In de tweede kindsheid.

4:çn in de hoogre begeven.
rlllmmen rs met moeite naar boven saan. zich omhooswerken.soms ,met handen en voeten zich vastk'iemrirende, doctr iet kâriool( alleen met de voeten geschieden.

,^^ ,Klauteren gaat.met mleer ÀoeiG gepaard en duidt bepaald aan,dat men zich van handen en voeten 6eïient.
, Langs een steil pad naar boven klïmmen. In een boom klimmen; în, de mast klimmen.

. -Tegen een duin op klautercn; tegen een rots klaateren: in een boom
klauteren. De matrozen klauteienât, *ai"i in iit nont.

568. KLIMMEN, STIJGEN, RIJZEN.
Naar boven gaan, zich in opwaartse richtins bewesen.
K.limmen js eigenlijk zich vaitklemmende orùhooggàan; in fi_guurluke zin betekent het o.pstijgen of toenemen en kàn gêtiltge-

steld_w-orden met stûgen en rijzei.
Stijgen kan met een enkêle stap geschieden en geeft te kennen
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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.




