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Achtbaar wordt vooral.gezegd van personen, die door deftigheid
va.n uiterlijk voorkomen, hôudihg of inanieren ontzag en eè;bËd
inboezemen.

, Achtenswaardig is hij, die v-erdient geacht te worden, die door
zedet]Jke -waarde ol- verdiensten hoogachting inboezeant.
. Eerbiedwaardig wordt gezegd,- wannËer men aanzien ver-
f_regen.Jleelt, niet door omstandigheden buiten ons, maar door eigen,
rnnerlUl(e waarde of' verdienste.
. .,Aanzienlijk is hij, die. om uiterlijke omstandigheden, inzonder-
held_stand en vermogen door zijn medeburgers gàeerd wordt.
,. yoorDaam wordt gezegd van iemand van hoge geboorte of

dre als een der eersteD geacht wordt.
Hij is zeer geaeht in zijn gemeente. Geacht, seëerbiedigd en biikans

aangebeden. De geachte bursemeester, De eeachte sprekei, die zo'eiiÂ
het woortl voerde.

Achtbare mannen. die dachten en eertrouweliik spraken over ,l geen
sebeuren moest. Deftic en achtbaar, maar beschaafd 

"n "achtàoràie.Zult eij de hoogstweldadice lnvloed afweren, die een man. zo ach-
tens.vaardig als hil, op u uitoefenen kan ? Levi Casano, de achtenswaaruIige
en bemlnnelijke Israëliet.

-Een eerbledwaardiee grilsaard, die op enise afstand voorbiiwandelt.
De eerbledwaardige bisschop, de antirevolutionaire staatsrechtschriiver,
Bossuet.

, _!en der asnzienlijkste en beschaafdste Arabieren. De grondwet van
1814, is door een yersaderîng van 600 aanzienliihen uil àlle gewesten
eoedgekeurd.

Een voornsam koopnan uit Antwerpen. De voonaamsten der sfad.
443. GEBEUREN, OVERKOMEN.

Het plaats hebben van gebeurtenissen in betrekking tot eeopersoon,

. Gebcuren wordt gebruikt in ruinrere zin voor de verschillende
lotswisselingen, die iemands levensloop uitrnaken.

Overkomen wordt alleen gezegd van gebeurtenissen van nood-lottige aard,_ die iemand treffen zo--nder da-t her i" ,G maii,i-stàât
ze al te wenden.

Dikwijls sebeurde het mij aan cle speeltafel, onder ceestlge en genoes-
Iijke kout, de tiid te zien omvliesen. Maar wat is erhan toin ^ii iâi-
bead?

Een schrikkeliik oneeluk is mii overkomen. Rampen, die ons buiten
onze schuld oyerkomen.

_ - . . 114. - -G*E_B_EUREN, GESCHIEDEN, VOORVALLEN,
PLAATS HEBBEN, PLAATS VINDEN, PLAATS CNJ.IPTI,
, .,Gebeuren en geschieden komen in betekenis geheel overeen;
berde- worden gebruikt in..betrekking tot feiten. diiuit de natuur_
lijke loop van de dingen ziin voorteeTloeid.

G.eschieden beboort alleen toi de schrijftaal cn wordt vooralgebruikt in hogere stijl of ernstige verhaal- of betoogtrant.
u.ebeurcl, rs het gewone woord in dc spreektaal en konrt dusvooral voor in de lossere schrijfstijt.
Voorvallen heeft een béperkter betekenis. Het wordt alleengezegd val gebeurtenissen, diè zich onder zekere o-stâ"Ogtrèàén

aan een of ander persoon voordoen; het onderstelt Ous een-waar_
nemend, ond.erwerp, en kan niet toegepast lvorden op zaken, die
burten cle kring van de menselijke waarneming vallen.
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Plaats hebben (minder gebruikelijk plaats vinden) gebruikt
men, wanneer men aan een of ander feit een plaats in de reeks der
gebeurtenissen toekent; het betekent dus zoveel als werkelijk ge-
beuren, tot werkelijkheid worden. Het wordt inzonderheid gebruikt
van handelingen of daden, die een gevolg zijn van de menselijke
wil.

Plaats grijpen wordt alleen gebruikt van handelingen, die ôl
snel, ôf zogoed als onverwacht plaats hebben.

Wat is er nu weer gebeurd? Hll eaf een kort verslag van wal er ge-
beurd was,

Mii eeschiede volsens uw vaderlilke wil, Er zal u seen ltet minste leed
ceschleden.

Er is iets vreentds voorgevcllen. Sedert ziin vertrek, is er heel wal
vootgevalle*

De heetste striid heeft aan de Schaarbeekse poort plaats cehad.
Tiidens een klopjacht had een schromelijk oneeluk ptaats. De ontmoetins
vond geen ploots,

De ofrcier verzekerde, dat er niets onbehoorliiks daar blnnen kon
plaats grilpen, Dan eerst was er enige kans, dat daden konden olaats
cilioen. dle tot volksverheffing zouden leiden.

445. GEBOGEN, KROM.
Gebogen, rnet een bocht.
Krom heeft daarenboven soms de betekenis van verkeerd of

gebrekkig. ln figuurlijke zin wordt het enkel in ongunstige betekenis
gebruikt voor averechtse en onrechtvaardige zaken.

Een beiaard man met griJze haren en enigszîns geboeen rug trad we-
nend de kamer bînnen. De tweede priesler was een stokoude srlisaard,
mel zilverwittc haarkroon en met gebogen rug.

Het eeld, dat stom ls, maakt recht wal krom is. Een oude sukkel wn
een manneile, mager, krom gewerkr. Ziin kronme. brede, gnavelvor-
miee neus,

446. GEBOORTEGROND, GEBOORTELAND, VADERLAND.
Geboortegrond is van deze drie het meest beperkte b€grip;

het duidt de plek aan waar iemand geboren is. Wordt meest in
hogere of dichterlijke stijl gebruikt.

Geboorteland geeft een ruimer kring aan : het is het land waar
men geboren is en, bÛ uitbreiding, waârvan meû burger is.

Vaderland heeft de ruimste betekenis : het is niet enkel het
land waar men geboren is, maar ook waarmede men door banden
van bloed, door taal en zeden verbonden is.

Niets toch kon in hun hart de zucht naar de dierbare geboorteerond
verdoven. Ziin soede hoedanisheden, ziin eehechtheid aan de Neder-
Iandse eeboortegrond stralen in die stukjes overal door.

Ifelk vroliik nieuws om naat ons geboorteland mede te dragen ! Be-
klaag veeleer degenen, wie God niet vergund heeft in het dierbaar se-
hooftehnd hun dagen te vervullen,

Stoedie zal hii weer terugkeren ln het raderland. Het vadetland is
een trekpleister,

447. GEBREKKIG, KREUPEL, MANK.
Gebrekkig, gezegd van personen, betekent met een of meer

gebreken of lichamelijke ongemakken behept.
Kreupel duidt op een gebrek aan de voet, waardoor een tijde-

lijke of voortdurende belemmering van de geregelde gang ontstaât.
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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.




