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Mank s,ordt gebruikt, wanneer de belemmering in de gang
veroorzaakt wordt door onvolkomen groei van been of voet en dus
van blijvende aard is.

Een gebrekkie mens. Gebrekkige lîeden leven het lancst. Kreupelen,
lammen en andcre gebrekkigen.

Zii droecen beiden een kruk in de hand en hinkten yoort op kreupele
benen, .Iiij was zo kreupel Eeworden, dat hii zich van krukken moest
bedienen.

Zij is munk aan de linliervoet. 5,, die in 
" 

gevecht cen kyvetsuur aart
de knie gekregen hatl en daar mank van ging.

443. GEBRUIKEN, ZICH TEN NUTTE MAKEN,
A.{NIVENDEN, EESTEDEN, BEZIGEN.

Door bepaalde middelen srrevcn naar de bereikiirg var zeker
doel.

Gebruiken heelt dc meest algemene betekenis; het geeft te
kennen, dat men zich van een persoon of een zaak, lvelke ook,
bedient, onverschiilig hoe cn met welk gevolg dit geschiedt.

Zich tea nutte rnaken heelt de meest bepcrkte betekenis; het
onderstelt steeds, dat n1en vall een stoffelijke ol onstoffelijke zaak
tot zijn eigen baat of vooldeel gebruik maakt; inzonderheid bezigt
men het van gelegenheden of onsta.ndigheden. w'aervan men in zijn
eigen bclung partii trekt.

Aanwenden staa.t altijd in-figuurliike opvatting Tnet een zâkelijk
yoorwCrp en rr'orclt uitsluitend gezegd van krachten, vernlogens
ofl hulprnicidelen. ,Jic. men in het werk stelt op een wijze. die dienstig
is tot het berejken van zeker oognierk.

Bcsteden wordt van krachten ci'vcr:rogens, maar inzanderheid
van het geid cf cle tijd gczegd" die nrcn gcbrulF;t tot het doei, clât in
de bepaling is uitgedrukl; het hecit rlus een minder ruirne betekenis
dan gebruiken, en vcelal is er l-ret bijbr:grip aiLn verbonden, dat hetgeen
men besteedt, dcror hct gebruik vèrtcc.rii wordt of vergaat.

Bezigen rvo:dt gezegd, wa-nneeï iiet do.:[, waartoe men iets gc-
bruikt op de voorgrond staat en hct voorrverp een zirak is, die als
werktuig of als rniddel gedacht rvordt. In toepassing op woorden en
zegsrvijzen st:rat i)et in betekenis volkornen gelijk niet gebruiken;
dit laats'"c is echter he1 gelvone woord in de spreektaal.

Ecn rouir,fie geltruîkeu om ;ets in îe pakken. i/ervolgens haar'sluicr
losnnkende, gel)r$iltte zii deze tot verband. Hii eehruikte *'einîg woordett
eil trist tach ziin nrcnins duideliilc te nnken,

Een :nqn dle zijn eenzoamheid ziclz teil natte msakt en altoôs voor
de maaistl;appij werl(t. Voorts maak ilc mii de tegenwoordigheiC vnn
een gceCe nalurtrlist ler, ilults, otit nil en Cûn wat îe licfhebberen,

Ili'ontken niet, dat dit teeltic en eerlljk niddel kan en nns aansewenC
vorden. De pogingen, welke zii ddartoe asnwendde, Ieverden niets op.

Onddnks nlle moeile en zorg, aan dat werk besteed, is het niet ge-
slausd, Enise rnijner ledise uren wil ilc voor mîin petekind [)est{den.
Geld, op zulke schandelijlce wiize besteed.' Ifek fonds gehezïed zcl worden om een stuk land te kopen. Het meest
afdoende middel werd sebezigd. AI beziet men nos zullce keurige bev'oor-
dinsen.

449. GnDIJEN, GROEIEN, WASSEN.
Toerremen in omvang of grootte.
Gediien is voorspoedig-groeien en groter worden; schertsend

ook van trensen gezegd.
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Groeien, in grootte (in lengte en in omvang) toenemen.
Wassen is toenemen in kracht en, bij uitbréiding, toenemen in

grootte en hoogte. In deze laatste betekenis rvordt ryTssen ook van
anorganische zaken gebruikt.

De varkens eediien niet op die kost. Het sraen cediit hier soed. Ik
kan me hest begrijpen, dat hij er zo slecht uitziet; bij een slechte voeding
kan nienand gedîien.

Dat boompje wil niet groeîetr. Verstandice bemesting doet de plant
groeïen, Die jongen sroeit als kool.

De planten wassen eil eediien. Het water wast 20 cM,

450. GEDING, RECHTSGEDING, TWISTGEDING.
Geding wordt gezegd van elke handeling voor de rechter.

. .. -Rechtsgeding stelt op de voorgrond dat de zaak aanhangig is
bij de rechter.

Twistgeding legt meer de nadruk op het verschil tussen de
partijen.

Voor het paleis van iustitie staan hopen volks, die wachten op de ait-
slag yen een geryichtig eeding, dat welhaast beslist zal zijn.

De vruchlgebruîker is alleen gehouden tot de kosren van rechtsgedïn-
gen, wellte zijn vruchtsebruik betrefen, (8. W,)

Tusseu hen en zijn buurman was een ernstig ttrîstgedïrrg gerezen.

451. GEDULD, I;t JDZAAMIiEID.
_.. - Eigenschzippen, die ons onaangenaroe on.lervindingen, leed of
lijden, zontler vcizet ol morren docn .r,erdragen.

. Lijdzaamheid is een kalme berusiing in hèt verduren van leed,
ziekte, tegenspoeri, verdrukking, enz.

Getiulrl duidt bovendien op een kaline, bedaarde volharding in
het wachten op iets of in lret volbrengen van een langdurige ol ielfs
r:nêangrnrme taak.

l/ccr ons H,cltlst zo min de heltisheid der toenmalise minderheid, als de
Iijdzeatnheid yen de legenv'oordige Vlaantse bevolkine het niiskennen
der taalrethten yan een tleel des lands. (Roosrs) Yerdraag met lijdzqatn-
heid uv.' îcestand.

X{aligheid in voorspoed. en geduld in tegenspoed zijn twee uitstekende
sa,-en. llesclmailî ut, vijandeil door uv onwrilcbaar geduld.

452. GEESTDRIFT, VERVOERING.

, Beide woord€n geven een buitengewone gehroedsbeweging, een
sterke aandrilt te kennen. Zij zijn cchter alleén synoniem,-wanneer
gge,sld4ft rvor<lt beschourvd âls een voorbijgaaidé toestand, als een
tijdelijke gevoelsverhefling.

Geestdrift is edeler in aard en strekking : zij heeft alleen het
goede en schone ten doel, zij ijvert voor hetgeen groot of verheven
is; zij lokt daden van toewijding uit. De geestilrlt ii kalmer en gema-
tigder en onderstelt meer zelfbewustzijn en zêifbeheersing dan de
vert'oering.

Vervoering is algernener : waardoor zij wordt opgewekt en
waartoe zij lcidt, blijft in het nridden : het kan edel en schoon, maar
het kan ook van minder gehalte zijn. Zij is hartstochtelijker dan de
geestdrift, kan de mens als buiten zich zelf brengen eû tot briiten-
sporigheden doen overslaan.
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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.




