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tsegrijpen is de aard, de betekenis, de oorzaak, de reden, enz.
van iets zich in de geest naar waarheid voorstellen, het verband

zien, dat er tussen de delen van iets bestaat; de inspanning die daarvoor nodig was, wordt hierbij jn het midden gelaten,
Bevroeden geeft te kennen, dat hierbij nadenken en scherpzinnigheid nodig was.
Doorgronden en doorzien is doordringen tot de grond van iets,
het geheel begrijpen; inzonderheid met betrekking tot zaken, die
moeilijk te begrijpen ol te doorzien ziju.

Dat de arbeiders der verschillende landen hun gemeenschappelijke belangen zouden inzien, en elkaar heel natuurliik ondersteunen. (VrnuevLEN) Hii zag nos bijtiids die vergissine in.
Ik kan u verklaren, dat ik clie zotticheid niet kan beerïjpen. Juist
omdat eii zelf eeen dichters zijt, begfiipt gii het wezen der dichtkunst niet,
Geen engel die Gods raad beeriipt,
Niemand kon de oorzaak van mijn vertrek beyroeden. De schrandersten
bevroeden ternauwernood welke vlucht hij eenmaal nemen zal.
De wiisgeer ttacht te dooryronden, waar de dichter zich in de vlucht
ziiner eedachten verlustist. Zii zien he|, maar dooreronden 't niet,
De nakomelinsschap, die thans de wijsheid van Guizot in al hqar holheid doorziet. De toeren van een goochelaar worden zeer spoedig door
een scherp loeschouwer doorîen.

.

556. JEGENS, TEGEN.

Tegenover, ten aanzien van, ten opzichte van.
Jegens wordt bij voorkeur gebruikt in gunstige zin, bij een
vriendschappelijke betrekking.
Tegen gebruikt men yooral bij vijandelijke betrekkiûg.
(Oorspronkelijk bestond geen verschil in betekenis of gebruik;
het thans gemaakte onderscheid wordt dan ook door vele schrijvers

niet in acht genomen.)

De plichten ieeens God. Vriendeliik iegens iemand ziin. Reeds tniin

achterdocht is zonde iegens u,
Tegen iemand onbeleefd zijn. lesen ieder spreekt
had zijn afkeer tegen haar opgewekl.

hii

even beleefd, Dit

557. JEUGD, JONKHEID.
Jeugtl is de eerste, de vroegste leeftijd van dç mens en bij uitbreiding duidt het ook de eigenschappen aân van een jong mens.
Jonkheid duidt op het jong zijn, als een toestand, staat of hoedanigheid; betekent ôok de jongelieden. In de omgangstaal wordt
het echter weinig gebruikt.
Een beminnelijke man in de volle bloei van jeugd en gezondheid,
Lofredenen op het eeluk van ieugd en kinderiaren. Dat alles heeft me geen

erc vroliike ieasd gegeven.
In de volle kracht van ionkheid en levensweelde. Als altiid was ook
nu de ionkheid het luidruchtissl, Och ia, zo is nu eenmaal de ionkheid !

558. JONG, JEUGDIG.
Jong is wat nog niet lang in leven is, wat nog weinig levensjaren
telt; het duidt dus vooral op de leeftijd.
Jeugdig heeft meer beirekking ôp de kenmerken, de hoedanigheden, dè eigenaardigheden die aan dè jeugd eigen zijn : het vrolijke,
het levenslustige, enz.

Frans was, hoewel nog iong, een fijn mensenkenner. Ik ben nos iong
ik heb zo'n haast niet te maken.
De heer Y, dronk op de immer ieucdise gastvrouw. Ofschoon reeds
oud en grijs, werkte hii nog met ieusdïce iiver aan de taak, die hii zich
genoeg.-.

hacl cesteld.

Er noe Jeugdis uitzien.

559. JUIST, NAUWKEURIG, STIPT.
Juist is datgene, wat beantwoordt aan de eisen, die aan een
persoon of zaak zijn gesteld.
. Nauwkeurig is niet slordig, niet oppervlakkig, in alle delen
juist.
Stipt, wat in geen enkel punt afwijkt.
Een juîstc uitspraak. Het iuîste antwoord. Dat is niet de iuiste uiîdrukkîne.

Een nauwkeurig onderzoek. De nauwkewige kennis van een ongelofeliik aantal bijzonderheden.
Stipt een bevel nakomen. Een stipte plichtsbeÛachtins.

560. KALM, BEDAARD, RUSTIG, BEZADIGD.
Geen sterke gemoeds- of lichaambeweging tonend.
Kalm wijst op een rustige gemoedsgesteldheid, die vooral het
gevolg is vaû het zwijgen der hartstochten.
Bedaard duidt aan, dat de hartstochten hebben uitgewoed en
geeft ook uiterlijke rust te kennen.

Rustig is hij, die zowel inwendig als uitwendig rust geniet,

niet zenuwachtig, niet driftig of opvliegend.
Bezadigd is hij, die zich niet door zijn hartstocht laat verblinden
en aldus in staat is om kalm de zaken te overwegen. Het duidt een

duurzame karaktereigenschap aan.
Een dier mensen, die zelf volkomen kalm en sémakkeliik van bewecinc, ook anderen dadelijk op ltun gemak weten te zetten.
AIs hii bedaard is, wil ik wel verder met hem praten. Ik heb hem leren
kennen als een bedaard man, hoewel men hem als ers druk en zenuwachtig

had afeeschilderd.

Zelf was hij knap, verstandig en rustig en wist hii wat hil wilde.
Terwiil hii de verdediging ordende en alles door zijn rastîg vertrouwen

met nieuwe moed bezielde.
Op bezadiede wijze heeft hij de eisen en de belancen der arbeiders
verdedisd. Als een bezadied koopman, heeft hij de zaak van alle lcanten
bekeken.

56T. KALMTE, BEDAARDHEID, BEZADIGDHEID,

GEMATIGDHEID.

Kalmte rvijst op een toestand van rust, van vredig evenwicht
in het gemoed, op de afwezigheid van begeerten en hartstochten.
Bedaardheid is het vermogen om ook zijn hevigste aandoeningen meester te blijven en voor anderen te verbergen.
Bezadigdheid duidt aan, dat wÛ onze gedachten weten vrij te
houden van de invloed van hartstochtelijke opwellingen, inzonderheid als gevolg van leeftijd en ondervinding.
Gematigdheid is een kalmte, die blijk geeft, dat men zich in zijn
daden niet door hartstocht laat medeslepen.
De volgende morgen \9as de kalmte seheel in zijn gemoed teruggekeerd. Hii aanschouwde de kalmle van mljn gemoed als een gunstic
voorteken miiner toekomt.
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VOORBERICHT
Synoniemen zijn ntet alleen geli j kbetekenende woorden,
die elkaar volkomen dekken en dan ook in alle omstandigheden 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 dezelfde 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 hierover verschenen. De belangrijkste uitgaven op dit gebied
waren het thans verouderde < \Toordenboek der Nederduitsche Synoniemen > cloor Weiland en Landré ('s Gravenhage, 1821) en het < Handvroordenboek van Nederlandsche 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.

