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639. NAU\ry, ENG, BEKROMPEN.
Niet wijd of ruim.
Nauw drukt enkel het tegengestelde luit van wijd.

. Eng voegt hierbij de gedachte, dat de ruimte of de wijdte te
genng rs.- Èekrompen drukt uit, dat er minder ruimte is, dan vereist wordt.

Een nsawe straat. Het kleed, dat te nauv' is, dient uitcelecd. De mou'
wen zljn te nauw.

Een enge poort. Die ias is mii te enc' De tocht door die enge ,eearmen
seeft aanleidins tot een beschriiving van al de eilanden.

Een bekromDen verbliif. Hii woonî daar zeer bekromwn. Hli leeft
in behrompen omstandigheden.

640. NEDERIG, DEEMOEDIG, OOTMOEDIG.
Deze woorden duiden aan, dat iemand gering denkt van zich zelf

en dit in zijn daden toont.
Nederig drukt deze gedachte uit zonder meer en zegt- niets

omtrent de- beweegreden;-het geeft echter wel te kennen, dat de
bescheidenheid uit uiterlÛke blijken spreekt.

Deemoedis drukt een biisedachte van schuld uit.
Ootmoedi[ heeft de bijEédachte, dat men zijn eigen kleinheid

of nietigheid diep gevoelt.
Ein nedefis en beminneliik man als de heer Yan Zegselen. In een

nederige wontng vindt men soms meer geluk dan in een trots palels.
Hli is te nedefig om zich te laten huldigen'

Hlj smeekte God deemoedie om vergeving. Aller ogen smeekten met
deemoedîee simpelheid het mededogen af van de riikgenadige Onze-
Lleve Vrouw. (Srnpuvnls)

Hii onderwierp zich ootmoedie aan Gods wil. Voor ons komt alle
licht uit de bron der eeuwige wiisheid: het daalt ran hoger op de ool'
moedîge mens.

641. NET, SIERLIJK.
Aangenaam door bevallige schikking.
Net -verbindt hieraan dè gedachte van eenvoud, keurigheid,

van afwezigheid van elke weelde.
Sierlj[. wordt vooral gezegd van hetgeen meer bcvallig of

zwierig dân groots, statig of zeer fijn is.- ZiJ woont in een iet, niet groot benedenhuis. Dan straalde de vrlen'
deliikste eastvriiheid in de nette huiskamer u tegen.

Ieder landboawer bezit één, soms lwee, meer of minder ieilîike tiitui-
gen. Een lafel, rustende op een met sierlÏik sniiwerk priikende voel'

642. NIETIG, NIETSWAARDIG.
Wat seen waarde heeft.
Nieti! betekent hoegenaamd geen waarde hebbend of in zijn

soort zeer gering,
Nietswaardig is sterker dan nietig: het duidt op een volkome-n

gebrek aan innerlijke waarde; soms ook in zedelijke zin, met de
betekenis van onwaardig, gemeen.

lVat is toch riikdom? wat is eer? een handvol nletle ilUk. Een nïetige
druppel lcan de ten boorde toe eevulde beker doen overvloelen- Een nlellc
Brabants dorpje.
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Die zucht naar nieuwe denkbeelden was ln een nietswaardige beuzel-
seest ontqard, Zou hii nu zwijgen en zich zodoende door zljn niets-
vsardige vijanden oyerwonnen verklaren? Een nietswaardig mens.

643. NIJGEN, BUIGEN.
Duiden een beleefde begroeting aan.
Nijgen is even het hoofd buigen, liefst met een bevallige bewe-

ging, om te groeten of eer te bewijzen; wordt vooral van vrouwen
gezegd,

Buigen drukt een sterkere beweging uit : met het lichaam of het
hoofd vooroverneigen, uit eerbied of beleefdheid.

Henriette neeg, en eing al blozende naar beneden. Men leerde er
(op zekere school) vooral niigen en buieen. (BenouaNx. Erzart Sraas.)

De man was zeer beleefd, hii booe wel honderd keren lot aan de grond.
Met deze woorden booe hil zeer onderdanig yoor Nicolette en vertrok.

644. NIMMER, NOOIT.
Nimmer heeft vooral betrekking op de toekomst.
Nooit kan zowel betrekking hebben op het verleden als op de

toekomst.
Dat zal hii nimmer doen. Nimmer zou ziin vader in het huwelijk

loestemmen,

645. NODIG HEBBEN, BEHOEVEN.

Zonder een zekere zaak een bepaald doel niet kunnen bereiken.
Nodig hebben drukt enkel uit, dat men het doel niet bereiken

kan, zonder datgene wat men nodig heeft.
Behoeven drukt uit, dat die onontbeerlijkheid sterk gevoeld

wordt.
Een bouwvallis huis heeft herstel nodis. Gij hebt wel een afleidine

tmdie, aa al wat er gebeurd is.
Het menseliik lichaam behoeft voedsel. Geef hem, wat hil behoeft.

646. NODTG, NOODWENDTG, NOODZAKELTJK.

Nodig is hetgeen ergens toe vereist wordt of voor een doel
onontbeerlijk is. Wat nodig is kan dus niet gemist worden, en zo
staat het rtodige tegenover datgene wat men desnoods zou kunnen
missen, maar wat toch wenseli-ik, nuttig of aangenaam is,

Noodwendig is hetgeen zo zijn moet en niet anders zijn kan;
het is onvermijdelijk, onontkoombaar, als een natuurlijke uitwerking
of een logisch gevolg.

Noodzakelijk is dringend nodig, zogoed als niet kunnende ver-
meden of verzuimd worden.

Herfst en winter ziin even goed, even nodÎg als lente en zomer. Martha,
Martha, gij bekommert u over vele dingen : maar ëén ding is nodie.
Maatschappeliike hervormingen, die volgens hem drineend nodÎg waren.

Deze orde van zaken wos het noodwendig eevole van het Yerval der
oppermachl. Zodaniee maatregelen als noodwendig lelden moesten tot
een vredebreuk met Engeland, Iedereen moet noodwendïc stetven.

Noodzahelilke bezigheden hebben mti zulks tot hiertoe verhinderd.
Zonder noodzakeliike reden zou zij hem niel lastlc vallen met hare ver-
wiitincen, De noodzakelilk geworden veranderingen.
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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.




