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Ilieruit wordt die eeestdrift geboren' zonder -v'elke ni'nner iets uil'
,nîoià'rd, werd tot sanà s"bracht' Ziin ogen glinsterden van dankbare

seestdrift.'--iii'diiU", raakt hier in venaerins' In de venoeûns harer vreusde

omhelsde zii hem.

453. GEEU\ilEN' GAPEN.
De mond wijd oPenen.
6à"ïîËiiiJ â"witieteu'ig de nrond openen' als uiting u",n l9l-

tetooihéid. luiheid of verveling. Het wordt rnecr gebrulkt ln oe Kle'

;Ë";;Ëi j î-'""r,ï: itâ.' ëri'dui zonaer de on-gunsti gc opvattin g

van saDen."" "Cinen heeft dezelfdc betekenis als geeuwen, maar drukt boven-
ai""iË"ùiinli;'.iË;ii, .L;d; mono uijionoer-wiid en dus op enigs-

)ii'J Ëi#ii.ïiiîË *ljl. gôiena *o'.it' !tt! .kul ook zijn oorzaar
hebben in honÉer of domme nieuwsgierighetd' Uapen ls meer alle-

daass en semeenzamer dan gceuven'""'.È;i ;;'d;-;I;;id^*Ëi Téé.nôuat zich nict van ia.gezclschap
nun inâ-".én tJgàPen, de beschaafde tracht zijn geeuten te bedwlngen'-" -'li'i;à-;iui'ettiks ,ii-ii' ti'i,"is btactzijàen-in dat boek selezen' o{

ik-;";;';- ;; i*uier. ziii tt,lo"d"', di" op de sofa neerlas' zenuu'achtis
geeuwde en zich de armen rekle.'- iil aru,ra" 

"rn 
,uruiÀ" tiid eer deze enis bewiis van leven gaf; ein-

a"iiir' ii'i"i nii sàçeldis- te àapen' De dorpelinsen bleven ons PaDend

nazien.

4s4. GECOED, WELGESTEL!-'- qEMIDDnLT','
RiJK, VERIITOGEND.

Veel geld of goed bezittend'
ôiËàËà'itÏiii-oË -.i"ââiu.e soederen is bcdeeld' die ccn rede-

liik vermosen bezit,''^ \i;L:";;liïiir.t dezelfde gedachte -uit, maar is iets sterkcr
Ë-o'iàà;lî i.'Ïù, ;l;-";"ér"eéidmiodeten beschikt' vooral de

nodise middelen om ruim te leven'"*-'ft-iiË'r-"ni';et 
"; hem, die veel geld en goed bezit'

ilii-l-gâi'i''h ij;'à i; d.;";'ti1 n ii; tigo.nl' mâch t en i nvloed h eert.'

Het eenvoudise t"*àol-ià"-i"n tândedetman of sesoede pachter' Ik
ben niet gegoed, om de druk zelï te bekostieen' .

Het ziiiweteestelde mensen. Een welgesteld kooaman'-2ii iài ttÀîaa"H cenoeg om in haar.stand te.bliiven leven' ,Dc om-

,toiàien"id dat oom noii:al iemiddeld is' Iokte ree-ds menis ionselins aan"'-i;;;ii;-;;ir' 
àrit"ni'oo'dise iood' Ar stapende wordt men niet

rijk,
Een zeer vermogend nnn'

455. GEHECHT, VERKLEEFD, VERKNOCHT'
Door liefde of genegenheid a,an-een-ander verbonden'
dË"il]; hèi ,î'âtii èn ne"ft daardoor een.ruimerc bctekenis:

r.,"t nËrâîlà*àt'nân a" 5;"d àè; iieiTe ats van die der vricndsclrap
;;'li;il"-;;;;s;i'"ià'-;i;iémand aan een. ander verbindt' Het
rà.n rà i..n"nen.-dat men îi.t gàâiné zou gescheiden worden van de

::;.;à;'àT';i;';";k. ;;;'à;; riren gehecht-is' daar die scheirJing een

imartelijk gevoel zou doen ontstaan.""'-"ùéiÏr"""ra-eeeft een-iùèic uàno te- kennen :, hierbij t!u?!.,q:
trouw of standv-astigheid op de voorgrond, waârmecle men ecn anoer
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aankleeft en aanhangt; het onderstelt altijd, dat de persocn, wie
iemand aankleeft, zijn meerdere is.

Verknocht onderscheidt zich van gehecht alleen door de sterkere
opvatting; het geeft de engste band te kennen, waarrnede een per-
soon zich aan een ander verbonden gevoelt en onderstelt, dat de
Iiefde bijzonder sterk en innig is en een nauwe band van trouw
vormt, die niet gemakkelijk kan verbroken worden,

De kinderen zijn zo aan u eehecht. Haar kennen, en aan haar ge-
hechl raken, is hetzelfde. Die jongen vas zeer gehecht aan ziin leraar-

Het volk gevoelde zich yerkleefd aan zii,t vorst.
Een veilrnocht aanhanger, Het gehele volk is verknocht aan ons

vorstenhu!s.

456. GEHEIM, HEIMELIJK.
Wat voor anderen verborgen moet blijven.
Geheim is datgene, wat met opzet verborgen wordt gehouden

en alleen aan de betrokken personen bekend is.
Helmeliik ziet meer op de wijze waarop of de middelen waar-

mee men iets geheim houdt.
Spreek er meî niemand over : de zaak moet eeheim bliiven. Hil eaf

zlin dienaars een geheîme wenk om te vertrekken.
Hii sloop heimelîik de kamer uit. Zich heimeliik uit de voeten maken

457. GELDEN, KOSTEN.
Gelden ziet op de prijs (marktprijs, eenheidsprijs) die iets waard

is ol opbrengt.
Kosten duidt meer op hetgeen lnen er voor betaalt, hetzij boven

of beneden de marktprijs.
Het brood, dat niet meer dan drie frank mochî gelden, koslte er thans

tv'intie. De koffie seldt tesenwoordîg 90 fr. per Ke.
Deze koffie kost mii slechts 75 fr. per Ks. Dit boek kost 100 fr. Dat

zal henr ziin eezondheid kosten.

458. GELDSTUK, MUNTSTUK.
Cemunt stuk metaal, dat een vastgestelde waarde heeft.
Bij geldstuk denkt men hoofdzakelijk aan de waarde.
Bij muntstuk denkt men vooral aan het feit dat het een stempel

draagt.
Ieder van hen had een zeker aanta! zilveren celdstukken voor zich lig-

cen, Het geldstuk, dat hij haar in de hand sroptu, maakte een einde aan
de woordentwisl,

Hii stak de hand in de zak en lnalde er een zilveren munlstnk uit, Dat
klein, rond, geel mantstukie behelsde zovele beloften van senol.

459. GELEERD, DOOR\ryROCI{T.
Geleerd, blijken dragende van de uitgebreide belezenheid en

kennis van de schrijver of spreker.
Doorwrocht is in alle onderdelen grondig bewerkt en bestu-

deerd. Het is sterker dan geleerd, wanneer het gaat om een werk,
een verhandeling, een rede : deze is dan niet alleen rijk aan inhoud,
maar ook meesterlijk van vorm.

Het seleerde opstel van uw vriend. Die lesende werd in 1795 nos in
een geleeftI beloog, uil*eseven door de Koninkliike Akademie van Sevllla,
o nbetwist lnar wa ar v erk I aard.

Gii zult wel zo vriendeliik ziin ons gekeuvel niet îe houden voor een
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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.




