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zaak dje men tot voorbeeld neemt, zoveel mogelijk in alle opzichten
gelijk te worden.

Nabootsen zegt, dat men alleen een uiterlijke gelijkenis tracht
te verkrijgen.

Wat hij op partijdise wijs eedaan heeft, moeten wii hem met onpartil-
disheid nadoen. Dat kunt ge mij niet nadoen.

Ziin leermeester, welke hîi met nsuwsezetheid naiiapt tot zelfs in beuze-
Iincen toe. Zij aapt alle modes na. Van Stockholm tot Konstantinopel
aap, men de zeden der Fransen na.

Jezus navolgen betekent niet, Jezus nadoen, maar trachten te worden
zoals hii, zodat men niet anders doen kan. Jongelingen, wier lust lel is
de roemriike daden van het voorgeslacht te lcennen en na te volgen.

Horatius heeft de stiil van Pindarus in vele zijner verhevenste lier-
dichten nagebootst. Het nabootsen van houtsoorten geschiedt op een
ondergrond van plamuur en schuurverf.

634. NAIJVER, AFGUNST, \ryANGUNST, NIJD.
Leedgevoel over het geluk, de voorspoed van anderen.
Naijver drukt dit het zachtst uit; het veronderstelt dat men

mededingers heeft, die men voorbij wil streven. Het woord heeft een
gunstige of een ongunstige betekenis, al naar het verband.

Afgunst is het gevoel van leed of spijt over het goede dat een
ander geniet of dat hij kans heeft te verkrijgen, en dat men hem niet
gunt, zonder het nog juist voor zich zelven te begeren. Het is een
lichtere graad van wangunst of nijd.

Wangunst sluit in, dat men hetgeen onze afgunst opwekt zelf
wenst te bezitten, enkel en alleen opdat een ander het niet zou
hebben.

Niid is nog sterker dan u)angunst; het drukt bovendien uit, dat
men hem, tegen wie men wangunst voedt, wegens zijn welvaart
of meerdere voorspoed, ook nog een kwaad hart toedraagt,

Naijwr tussen de kinderen van hetzelfde huis. Met zekere naijter
wiizen deze soms op onze schulddelsing tegenover hun schukbermeer-
dering.

llat? heeft hii verleden jaar al mijn beste dahlia's niet doen sterven, -uit niid, uit afgunst? De buren begonnen het oog er op te krijgen, en
sommigen niet zonder afgunst,

Uit wangunst over de grote klandizie van ziin concarrent, bracht de
winkelier allerlei valse beschuldigineen in omloop. Hoe meer hii steeg
în aanzien, hoe meer hii de wangunst zijner vroegere collega's opwekte.

De niid kon mijn geluk niet zien, zonder het te ondermiinen. Door niid
verteerd worden. Hij ziet seel van niid, Op het selaat van deze beiden
stond de vale niid afeemaald.

635. NAIJVERIG, IJVERZUCHTIG, JALOERS.

Naijverig wordt meestal in goede zin genomen, maar kan toch
ook een ongunstige betekenis hebben, al naar het verband.

Naijver is nauw verwant aan wedijver, een loffelijk streven om
anderen in verdiensten, enz, te evenaren of te overtreffen.

IJverzuchtig wordt gewoonlijk in ongunstige zin gebruikt; het
kan echter ook een gunstige betekenis hebben, wanneer bet gebruikt
wordt voor naijverig,

Jaloers wordt meestal in ongunstige betekenis gebruikt, daar
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bet een gevoel van wrevel uitdrukt, dat ons vervult, wanneer wij
anderen begunstigd zien met iets, dat wij hun benijden. Het kai
echter ook in gunstige zin gebezigd worde-n, wanneer-het te kennen
geeft, dat men voor zich zelf de bekwaamheden, voorrechten, enz.
wenst te bezitten van anderen, zonder ze nochtans deze te mis-
gunnen.

Opdat hun kinderen er zouden kunnen uir leren, hoe duur men de
vriiheid koopt en hoe naiiverîs dit kostelijk eoed dient bewaard te worden.
Naiiveris zijn op iemands geluk. Lucifer, naîiverig op Gods troon.

Heimeliik gevoelde zij zich ïivercuchtîc op Freddy en Marie, die ge-
zond en vroliik waren, terwijl zij zwak bleef. Dat men îivenuchtie wordt
niet alleen om het dierbaar gewest gaaf en onseschonden te behouden,
maar ook om het te verrijken.

Zîi had nijdise vijand.innen, ialoers omdat zij een mooier diner had
segeven dan zij, ialoers om een mooie iapon, Dat is altiid een gelach en
een vrolijkheid.,. heus, om er ialoers von te wotden. (CoupBnus)

636. NAKOMELINGSCHAP, NAGESLACHT.
Een later komend geslacht.
Nakomelingschap heeft de ruimste betekenis, het omvat alle

komende geslachten.
Door nageslacht worden aangeduid de volgende geslachten, die

van- iemand afstammen, maar het kan ook enkel betrekking hebben
op het geslacht, dat onmiddellijk op een vorig volgt of uit [et thans
Ievende voortkomt. Wanneer zij door een bezittelijk voornaamwoord
bepaald- worden, hebben beide woorden dezellde betekenis als af
stammelingen,

Een talrijke nakomelineschap hebben. Van zijn sezin en ziin nako-
melïneschalt weten wii niet veel. Niet ten nutte der nakomelingschan,
maet ter ere van de tijdcenoten beschrijft hij de srote daden, in ziin tild
bedreven,

Ziin naam zal bii het nageslacht bemind en eeëerd blijven. Adams
ovcrtreding is gekomen over het ganse naeeslachl.

637. NAKOMEN, VOLBRENGEN.
Nakomen is handelen ingevolge van iets waartoe men zich

heeft verbonden of dat ais plicht is gesteld.
Volbrengen zegt meer dan nakomen en sluit de bijgedachte in
van iets dat moeilijk, gewichtig is.

Vertrouwende, dat men hem, noch zedelijk, noch wetteliik gehouden zou
achten, een verbintenis na te komen, die bii verrassing was aangegaan.
Het niet nakomen der beloften.

Hii heeft ziin plicht tot het uiterste volbracht,

638. NAT, VOCHTTG.
Beide woorden duiden aan dat iets waterdelen bevat.
Nat wordt gebruikt wanneer deze waterdelen uiterlijk zicht-

baar zijn.
Vochtig zegt men van ietsn dat betrekkelijk weinig waterdelen

bevat.
De boer hins ziin narte kiel boven het haardvuur te dampen en hiJ

droogde zijn natte broekspijpen. Zii vereat haar natte paraplu in dc
standaard te zetten.

De lucht is vochtïs, Vochtige muren. Het maser zand kan men nooit
anders dan vochtis sebruiken,
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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.




