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Juist omdat sii zelf seen dlchter zijt, beerijpt sii het wezen der dlcht-
kunst niet. Vrees toch niet, vader, ik heb miin plicht begrepen.

Kunt eii met uw eisen verstand de Oneindiee bevatten? Zij behoefde
geen grote mate van verbeeldingslcracht te bezilten; om de oorzaak miiner
verschijning Ie bevatten.

Hij zas mij stijf in 't cezichl, om mij al de ijselijkheden van deze jobs-
tiidins te doen beseffen. Een van die mensen, wier enicste levensdoel
seldwinnen schijnt te wezen, en die geen ander levensdoel schijnen te
besefen.

856. VERSTANDTG, WIJS, SCHRANDER, SCHERPZINNIG.
Verstandlg wil zeggen, dat men zijn vermogens goed en gepast

weet te gebruiken.
Wiis noemt men hem, die veel weet of die een goed denkver-

mogen heeft en hiervan op de juiste wijze gebruik maakt.
Schrander is hij, die vlug.van bevatting is.
Scherpzinnig drukt uit, dat men met scherpe onderscheidingen

kan denken, dat men doordringend van begrip is.
Het is een verstandige iongen. Yerstandie handelen.
Salomo, de wiiste konins van Israë|. Hil heeft een u,ïis besluit seno-

men.
Een vlugge, schrandere kop, een flinke joneen. Dat over het algemeen

de imkers tot de schranderste boeren behoren.
Een staatsmon, die mensen en zaken met ziin doordringende blik se-

peild en met zijn scherpzînnîg vernuft beoordeeld had. Niet een kind
van acht of tien iaren, maar - een scherpzînnig dialectîcw.

857. VERTEREN, DOORBRENGEN, VERDOEN,
VERKWISTEN, VERSPILLEN.

Zijn goed, zijn vermogen opmaken.
Verteren betekent alleen verbruiken, uitgeven.
Doorbrengen, verdoen, verkwisten, verspillen, voegen daarbij de

gedachte âan een roekeloos, lichtzinnig eû nutteloos opmaken van
geld en goed.

Veel eeld vertercn. Hii heeft honderd frank per das te vefieren.
Een verre neef had alles doorcebracht wat hiJ bezat. Hii heeft ziin

ganse v ermo ge n doorce bra c ht.
Veel seld verdocn (verkwisten).

858. VERTOORNEN, VERGRAMMEN, VERSTOREN.
Iernand boos maken of boos worden.
De drie werkwoorden worden meer in deftige stijl gebruikt.
Vertoornen duidt een sterke ontstemming aan, die het gevolg

is van een indruk, welke geheel tegen het gemoed indruist. Het
verleden deelwoord vertoorild heeft dezellde betekenis als verbolgen.

Vergrarnmen drukt dezelfde gedachte uit, maar in nog sterkere
mate.

Verstoren wordt vooral gebruikt in het verl, deelw. TVanneer
men verstoord is, toont men dit gewoonlijk ilreer door de uitdrukking
van 't gelaat dan door woorden of daden.

De
gaan.

859. VERTREKKEN, AFREIZEN.
plaats verlaten, waar men zich bevindt, om elders heen te
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de plaats, waar men is; het heeft dus een ruimere betekenis dan
afreizen.

Afreizen is vertrekken om op reis te gâan, hetgeen dus veron-
derstelt dat men zich naar een meer verwijderde plâats begeeft.

Yf/ij vertrekken morgen. Hij vertrok en niemand wist waarheen.
Heden nog zal ik met mijn eeleiders deze stad yerlaten en afteizcn,

Zii reîzen morgen naar Zwitserland af.

860. VERVANGEN, AFWISSELEN, VERWISSELEN.
Voor een persoon_of-een zaak iemand of iets in de plaats stellen.
Vervangen drukt dit in het algemeen uit.
Afwisselen drukt meestal de gedachte uit van op beurt ver-

vangen, hetzij in dezelfde handeling die men beurtelings verricht,
hetzij met een andere handeling dié beurtelings met de-eerste ver:
richt.wordt; altijd met het bijdenkbeeld, dat-de beurtelingse ver-
vanging strekt om de te lange duur of het eentonige der hàndeling
te voorkomen.

Verwisselen duidt meer op een blijvend vervangen.
Vier werklîeden ,ervanBen elkander alle twee uren. Een woord door

een ander vetyangen.
Ziin dochters lezen hem 's ayonds voor : ieder half uur wisselt de ene

de andere af. Vader en moeder wisselden elkaar aan het ziekbed van
hun kind af. De zangers wlsselden de dansers af. Een concert met voor-
drachten afwîsselen,

lY'li zullen die boeken tesen schilderiien verwisselen. Die twee ambte-
naren moeten van plaats vetwisselen.

861. VERVOLGEN, NAZETTEN.
Iets, v/at vlucht, trachten in te halen.
Vervolgen is de algemene term.
Nazetten drukt de bijgedachte uit, dat het met grote snelheid

geschiedt.
De viJand vervolsen.
Viif politieacenten zetren de dief na.

862. VERWAAND, EIGENWIJS, INGEBEELD,
LAATDUNKEND.

Verwaand drukt uit, dat men van zijn persoon in het algemeen
een grote dunk heeft.

- Eigenwlis is overmatig vertrouwend op eigen beleid, kennis
of wijsheid, ontoegankelijk voor raad.
,_ _Ingebeeld noemt men hem, die zich hoedanigheden toeschrijft,
die hij ôf niet bezit, ôf niet in die mate als hij denkt.,

I-aatdunkend is hij, die een overdrcven hoge dunk van eigen
aanzien ol rang heeft, en in dit gevoel een hooghartige, minachtende
houding tegenover zijn omgeving aanneemt, laag op anderen ncer-
ztet.

Wat een verwaand heer I Niet yerwaand en nlet eigenwiis : twee goede
eigenschappen in een auteur.

Eigenwïis, en willende indrinsen in de raad des Allerhoossten, yrasen
wij dikwijls rekening van de rampen, die ons tefen.

Heeft men aolt insebeelder en koppiger vent gezien? Een eenvoudige
burgeriongen, in zulk een omgeying yerplaatst, zou licht gevaar hebben
gelopen om op deze wijze een ingelteelde gek te worden.

Trotse, laaldwnkende hoogmoed. 't Was of de aristocratie nog vanVertrekken kan gezegd worden van iedere verwijdering van
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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.




