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lVoest duidt aan, dat de grond voor bebouwing ongeschikt is en
het land dus eerst in orde gemaakt, ontgonnen moet worden.

Zii trokken over de onbebouwde gronden, aan wier verbeterins nie-
mand scheen te denken. Nochtans beviel mij meer de eenzame, onbe-
bouwde streek, die er heenyoerde, d[e onbelemmerde, krachtise planten-
groel.

De knecht en de meid zijn van de hoeye gaan lopen; de velden ziin
braak bliiven liggen, of aan arme lieden verhuurd geworden om er aard-
appelen op te zetren. Er is niets verschuldisd indien het land braak of
onbebouwd is bliiven liseen. (8. W,)

Een |eoeste landstreek. lYoeste, onherbergzame oorden.

658. ONBEKOOKT, ONBERADEN, ONBEZONI{EN,
ONDOORDACHT.

Wat niet overrvogen is en niet getuigt van rijp doordenken.
Onbekookt is alles wat niet rijpelijk doordacht en overwogen,

wat oppervlakkig of ijdel is,
Onberaden en onbezonnen is hij, die zijn zaken of handelingen

en de gevolgen daaruit voortvloeiende niet of te weinig in beraad
genomen heeft, ze niet genoeg doordacht heeft.

Ondoordacht is wat niet doordacht, niet voorzichtig beraamd
is.

Dan had men een werk van militdire waarde geschreyen, terwiil men
nn niets anclers levert dan een onbekookt samenraapsel van rechts en
llnks opeeeaarde verhalen. Als je die wetenschap kende, zou ie zulke
onbehookte opmerkinsen niet maken.

Ge moet denken, daî ik toen een onheruden ding was van zevenlien
jarcn, Gij geeft u onberaden over ean uw dierliike driften.

De wereld staat al zovele duizenden jaren, en nog ziin de kunsternarc
altlid even arm en altijd even onbezonnen. Hij was zo onbezonnen op het
iis le eaan, hoewel hii teist dat het nog niet sterk genoeg',eas.

Ziin keuze was ondoordacht. Een te wilde en ondoordachte beweging
op de rand der hoge borstwering.

659. ONBELEEFD, ONGEMÀNIERD, LOMP,
ONBESCHOFT.

Onbeleefd drukt uit, dat men de regels der wellevendheid uit
het oog verliest, zich niet betamelijk weet te gedragen.

Ongemanierd is sterker dan onbeleefd,' het betekent geen ma-
nieren hebbende en nadert de betekenis van lomp en onbeschoft.

Lomp is hij, die lijnrecht in strijd met de regels der wellevend-
heid handelt, omdat hij deze niet kenl.

Onbeschoft duidt âan, dat men de regels der wellevendheid
met opzet overtreedt, om iemand te beledigen; het is de hoogste
graad van onbeleeldheid.

HiJ is al een heel onbeleefde kerel, Een onbeleefd mens is een bufel.
Zogenaamde plichten, waar ieder zich aan onderwerpt, wil hii niet

voor ongemanierd sescholden worden. Toon en houding waren plomp
en ongemsnierd.

Wat durft ge daar te zeggen, Iompe vlegel? Een opvocdins boven ziin
stand had hem die lompe aanmatiging gegeven.

Hii kon onbeschoft en beledisend zijn en in steat een dolle streek te
besaan. Ziin onbeschofte woorden hebben mii boos gemaakt.
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660. ONBESCHETDEN, ONBESCHAAMD,
SCHAAMTELOOS.

Onbescheiden betekent niet ingetogen en inschikkelijk in doen
en spreken, aanmatigend en daardoor jegens anderen onwellevend.

Onbeschaamd is die geen schaamte heeft, van schaamtegevoel
verstoken is.

Schaamteloos duidt eveneens het gemis van schaamtegevoel
aan, doch is sterker dan onbeschaamd, daar het achtervoegsel /oos
het volledig verlies van schaamtegevoel uitdrukt.

Hij was beleefd zonder kruipend, vertrouweliik zonder onbescheiden
te ziin. Een onbescheiden vraag.

Op zalk een onbeschaamde vraag antwoordde hij niet. Al deeenen
dle de knecht aldus hoorden spreken, wierpen blikken van misprijzen op
de onbeschaamde zwetser.

Schaamleloze losbandieheid; een schaamteloos mens: een schaam-
îeloze leagenaar.

661. ONBEZIELD, ONTZIELD.

Onbezield wordt gezegd van stoffelijke voorwerpen, figuurlûk
van gewrochten van de geest of scheppingen, waaraan leven en
geest pleegt toegekend te worden : niet als met een bezielende adem
levend gemaakt, zonder ziel en leven. Wordt het gezegd van het
menselijk of dierlijk lichaam, dan ziet het meer op het stoffelijk deel,
dat na de dood bezieling en leven mist en niet meer-is dan een dode
klomp.

Ontzield wordt alleen gezegd van personen : levenloos, door de
dood opgehouden hebbend een levend wezen te zijn.

Na vele derselijke mishandelingen, waartussen het lichaam der maagd
zonder tegenstand over en weder verd gesloten als een onhezÎeld voor-
verp. Hoe trots die gevaarten ziin,... het ziin onbezîelde stofklompen.

De bliimoediee godsvrucht tekent zich op haar ontzield overbliifsel.
De ontziclde lijken,

662. ONBEZONNEN, LICHTZINNIG, ROEKELOOS.

Onbezonnen is onbedachtzaam, lichtvaardig in handelen ol
spreken.

Lichtzinnig is hij, die niet ernstig nadenkt over de gevolgen
zijner daden, die geen ernst of zorg kent of toont, die de zorgen van
zich afwerpt.

Roekeloos is zonder zorg met betrekking tot de gevolgen van
een handeling of een daaraan verbonden gevaar, in hoge mate
onbezonnen of onberaden.

Meent eij mij dan onbeTonnen als een kind? Men mag zo onhezonnen
niet alles în eens op het spel zetten. De wereld bestaat al zovele duizenden
iaren, en nog zijn de kunstenaars altiid even arm en altijd even onbezon-
nen,

Van de loop der gebeurtenissen te laten afhanten aan welke zijde men
zich zou scharen, was een onverantwoordeliike staatkunde, waarvoor zelfs
de lÎchtzÏnnisste moesl lerugdeinzen,

Roekeloos zijn seld uitceven. Het recht van ontbinding, nu in ons
staarsrecht weinig meer dan een gevaarlijk wapen in handen ener roeke-
loTe regering,
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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.




