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doorwtochle perhandeling' (os GBNrsrrr) Een man, vernuard door
zijn doorwrochte uitleggineen over tle Evangeliën van Maltheus' Mar-
kus en Lukas.

460. GELEERD, KUNDIG, WETENSCHAPPELIJK.
Geleerd zegt men van iemand, die -door onderwijs of door ei.gen

studie in een oT meer wetenschappen bijzonder crvaren, nlet ultge-
Ë;;iâ; 

'li;fiit 
io"Èèrust is, vooral'ùanneèr men dcnkt aan de stlrdie,

waarrnee hij zich bezighoudt-*xiitoig:*ôidt gez"egd, wanneer men let op zijn ervalir-rg en ken'
nis.

Wetenschappeliik wordt gebruikt,- als men rvil laten uitkomen
ae kenniJ in hli vêrrrogen ôtu te ar:ireiden op het gebied van de
rvetenschap,-----ÈiÀ2ekfraam 

seleetd man. Hii gelieve te denken, dat men zonder boe'
kà ontàasetiik geleenl kan v'orden. Ilendrik Goethals was een der

scleeiltrste mannen van zijn tijd.
Een slaat heeft nog nteer behoefte aan kundiçe en bekv'atne mannen

dai aan geleeràen. Miitt nian was kundig, maar gewootl, praktisclt en

precies. In de hrieven aan ziitt vcrtrouv'de vrienden klaast de raad|en'
-sionaris 

eedurig over het geringe geta! van kuttdige reg'nten en bruikbart
beanùten,

llij reisde met een v'sçsasglutp\eliik rlc'el. Ean il{'!rnschappeliik
otderzoek.

461. CEI-ETDE, UITGELEIDE.
Geleide is hei vergezellen en leiden van een pers'on, heizij eers-

natve àï uit beleefdhe-icl, hetzij orn hen'r <ie weg tc 'lvjjzeil, hem o1r

\À,es te beschernten, enz.-- 
Ùlig*l*ia* doen is ieLnanci naar bujten geleicen of een cindweegs

vergezellcn.
i"is nrorgrn onder niin geleldc naar A., vanttao.r gii ttx' weg in vei'

tigihiitt vuvàlgen kunt, tli donk a voor u*' seleide' zei G" toctt zii htr
clet: n<: nltas uitk*'ame n.

lVii hebben hem uitgcleÎde gedaan naar lrci statiot!'

462. GEI-IJI{SOOITTIG, GEI-IJKSLACTITIG'
SOOIÈTGÉ]I-IJK.

Gelijlrsoortig betekent van dezelfUe soort, in aard onderling
o verect.ikom ende.- 

CèUjiirt*utig, van ciezelfdc soort, is in dezc bctclicnis alleen
in Zuid-Ne ,Jcrknd in gcbruik.

--Soortgeliik is iret-in soort overeenkomende' het dlidt cnk-el ttp
O" ou"r""rii.6i]rsi met her'geen kort tevoren genoemd is; het heeft dus
<le betekenis van dargeliik.-'- -'-ùolr,r,it, 

vr:le eilijitsoortite sprtrtl<cn gelesenheid gev.:ii ottt dezelfde

zaak van versciilltntle kanten te beschottwee, De yerbteidingskracht

Dladîst d4î \'oot#erD in het lielderstr Iithl' onringt liet van ol heî 8e'
iii ksoottise en aanYert'ail t e'' 

Gelijki'tsch.tiee redenen bracht it;lit iil teft vooiil:l! t'tin de graaf vtn
tloorie, Hii kocht oude schepeit orit ze af le breket et dc stLtl;kett ervan

ifzonCerliik Îe verk(tpen; een veinig laier begon hii t:ttt 8tlîikslschtige
Itandel in oude boekt'n'

I'a.n A. ontvine ik een zeer t'riendeliike brief' e n rctt soortge liih
schiiven van B. Paarden' koeien, ossen en soottgelÎike diuen'
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463. GELUID, KLANK, TOON.
Door het gehoorwerktuig waargenomen trillende beweging van

de lucht.
Geluid is de algemene benaming.
Klank duidt op de indruk, die het geluid op het oor maakt.
Toon is een geluid, dat ontstaat door een regelmatige opeen-

volging van korte en lange trillingen.
Wat een onaangenaam geluid ! Niet alleen in lucht, maar in alle stof-

fen, die een trillende beweging kunnen aannemen, kan het eeluid zich
voortplanten. Metaal seeft een ander eeluid dan hout of steen.

De klank van die piano ïs zuiver en mooi. De hose stem ran de knaap,
het helder geluîd van de tenorzanger of de diepe klanken van de bas.
De klokken hebben soms een doffe klank.

De sterkte, hoogte en kleur von een toott. Dit instrunent heefl een
schone, volie toon. De toan dangeven.

464. GELUK, FORTUIN.
De voorspoed, die iemand geniet.
Geluk wijst op weldaden der natuur en het genoegen det w'ij,

bij het genot daarvan, smaken.
Fortuin duidt meer op een toevallig, onvoorzien geluk, dat uit

gunstige voorvallen en gebeurtenissen voortspruit,
IIet setuk lteefi hent eediend. Het seluk is de wereld nog nie! uit.
De fortuitt lacht hem toe. De fartuin heeît hem de nek toegel;eerd.

Zijn fortuîn zoeken.

465. GELUK, VOORSPOED, IrErL.
Geluk is de algernene term voor de gunstige loop der omstan-

digneden, de voorspoed die iemand zonder eigen toedoen t!: beurt
vâlt.

Voorspoed heefi alleen betrekking op de goede gang der zaken
cn is dus mecr beperki dan geluk.

HeiI rvordt enkel nog gebruikt in zekere uitdrukkingcn en in
de hogere stijl.

Het Eeluk diende hem. Het celuk becunstigl tlians iiiin ooltrnerk. Het
gelrek o/ de ranpspaed van hel vaderland is in uwe lnnden.

IIij senoot steeds grole voorsltoed. Ik vens u t'eel vaorspocJ ltii Lut
ondeynemingen.

Veel fuil eil zegen in hel nieuwe jaar ! Moge hel u tot heil strekl{en.

465. CENAKEN, triADEREN.
Gerraken is icrnand of iets nabijkomen, hetzij tocvallig hctzij

opzetteiij k.
Naderen is dichterbij komen, vaak nret iret bijrlenkbecld van

langzaaruheid, of van voorzichtighcid, bsscltroorndheid, eerbicd, enz.
Wij genatrçen de plaats, *aar mijn Sultan u zal ontvangen. (CoN'

sctrirce) i'lii is niet ie genaken.
Het scltip naderl de kust. Als de rendieren in trocpen gaail gtazen,

kan t;ien ze nict zonder gevaar nadeten. Zij r:oderde de zieke.

467. GENEIGD, GENEGEI{.
Neiging tot iets hebbende.
Geneigd geelt voorol te kennen, 6l dat de neiging iernand van

nature eigen is, tot zijn aard en karakter behoort, 6f wel,.dat zij het
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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.




