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Bruîkbaar wordt gezegd van iemand, van wie men zich wel
kan bedienen, hoewel men zijn bekwaamheid of vaardigheid niet
hoog schat.

Het voedsel was tameliik overvloedig en geschikt. Dit huis is biizonder
seschïkt om als winkel te worden ingericht, IIij zijn niet voor alle werk
even geschikf, Hii lcoos de geschîktste personen uit.

Zo ge nii geen iizer eeeft, heb ik, ondanks de uitnemendheid van mijn
vûrmen, geen fuuilùaav oorlogs- of akkertuic. Ilc vind zelfs geen lsrnîk-
bare pen, Maak hem bekwaam in hetgeen hij weten moet on... bvaîlcbaar
ambtenaar te warden. Er bestaan advoc*ten, die m.inister worCen, zelfs
minister van openbare werken: een advocaat is voar alies buîkbaar.
(BpnorraaI..nq, E. Staas.)

475. GESLÀCXiT, TTFSTAMMII\iIG, AFKOMST,
GEËOORTE.

Betrekking van een perscon tot zijn ollclers of voorouders.
Geslacht zijn de gezamenlijke personen die uit een gerneenschap-

pùlijke stamvader zijn gesprûten. I{et is een edeler woord datfamilie,
waarrnede het in vele gevalierl gelijkstaat. en in 't algemeen minder
aanzienliik dan stamhuis, dat gewoonlijk de betekenis heeft va.n
vorstenhuis.

Afstam.rning duirlt de betrekking aan van iemand tot diegenen,
aan wie hij zijn oorsprong ontleent, t. w. tot zijn ouders eû voor-
ouders: het duidt aan, dat er bloedverwantschap bestaat ii.r de neder-
dalende li.in.

Aflromst lieelt ongeveer dezelfde betekenis als afstamming en
beide woorden wolden cian ook dikwijls door elkaar gebruikt, doch
afkomst is oirbepaalder en rvordt meer il algerrene zin gebruikt
voor het alsiammen vrn iemand of het komen uit een iand of streek"

Gebocrte is i;et meesi-'beperkt: hct geeft alleen de betrekking aan
tot de ouders of ook tot de plaats oi l-ret lend, waatr {û!in ter rvereld
gekomen is.

Uit een vernedertl geslacht gesproleil, ontleende lùi aan ziin afkomst
lxet eei,91t voetlsel voor zii;t eerzucht. Zoals de fleesten van ziin docrlucl:tis
eesluckî tas ltij va:lerlandliet,eitd, moedig, belcwaam.

Ziin afstst:zntÈ:tg uit het oudz ltuis ,:sn Brederocle is niet bewezen, De
betrelcking vdn ef,::tanetning eil verw{tntsckap tussen een bepaalde petsocn
en het gesl*cltt, lct lie!v'elk hii beveert le behoren. (ts. W.)

Zonde:r andtrscltaid vo.n afkomst of waonplaats. ien wa* van nederige
afkomst. Daarom zas de hofpartîi in hent de burscrliilce tiflrontst over
't hooJC.

Hii is van hoge gelsoorle. trtij is Nederlandel ran gel)oorte.

476. GESI.ACHT, KNJNNE, SET{SE.
I-{et kenmerl< van mannelijkireid oi vrou,welijkheid.
Geslacht duidt dit kenrnerk aan van levende îr'ezens, voor-

werpen en woorden.
Kunne en sekse worden uitsluitend gebl'uikt voor personen.

Een kind van het manneliik eeslacht. I{ier andervond ilc, hoeverre de
jonge lieden vail ons geslsckl achterliilt ziin bii tlie ener zwalckere kunne.
Het afslijten der vocr de gestrathten varschillende verbuigi;tgsvo;"men,

Zii brachten vijfduizend mensen om, zonder aanzien van ouderdont
of kunne. Is 'l dan ook de lichaamskrachl, die domineren kan over de
zvakkere kunne ?

De bekoorlijkheden en lieftallieheden der schone sekse.
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477. GESPREK, (f NDERI{OUD, WOORDENWISSELING.
Gesprek is de algemene benaming voor het mondeling wisselen

van gedachten.
Onderhoud is gewoonlijk een gesprek over zaken of over een

bepaald onderwerp, waarvoor rnen opzettelijk bij elkander komt.
Woordenwisseling is een gesprek, waarbij de personen, die er

aan deelnemen, van I'ersc_hillende gevoelens zijn en ieder zijn eigen
gevoelen met klem verdedigt.

Het onbrak nu niet aan stof tot gesprck. IIij ontvliedt alle eesprekken,
die hen afleiding zouden kunnen geven.

In een ondeyhoad yan een hall uur doet men meer af dan met een jaar
correspondentie. Zou het u gelegen komen mij enige osenblikken roor een
onderhoud af te sTaan?

Een dîer karte woordenwisselingen, waermede een onderhoud tussen
lîeden, di': elkander nooit ontmoet hebben, doorgaans begint.

Zii waren in een let'endige uoordenx'isselîne Cewikkeld,

478. GEVAAN.LIJK., I}EDEI{KEI-IJK, ZOITGELIJK,
FIACHEX,IJK, NETELIG.

I)uitlen aan dat een toestand gevaar oplevert.
Gevaartrijk drukt dit in het algemeen u'it.

. . . tsedenkelijk duidt aan dat de toestand reden geeft tot bezorgd-
heid.

Zorgelijk is sterker en stelt op de voorgrond, dat de vrees voor
een mogelijk ongunstige afloop gewettigd is.

-I{achelijk geeft te l<ennen, dat de gevolgen onberekenbaar zijn
en de_kans op een ongunstige uitslag groter is dan op een gunsti€ie.

.ry.qtgtig duidt minder op de uitslag van de zaàk, dan op de
moeilijlheden en onaangenaamheden, die er mee gepaârd gaari.

Gevaarliik is deze ztekte, maar niet altiid dodelijk, Men beweert, dat
hoofriwonden in dit land nogal niet eevaarlijk zijn.

Ik ltarl hem seschreven, dat ik dqcht, dat het met de oude iuffrouw
bedenkelijk werd - en toen lij overkwan, was zii iuist een hall uur
overleden. De dokter kwam en verklaarde de ongesteldheid yoor beden-
keliik.

De lcestand van de zieke is zorgeliih. Eii verkeert in zargelîike om-
standisheden.

Haar enige dochter is in een gevaarlîike toestand: het arme melsJe
lrceft geen besef, dat zij in een zo hscheliike staqt wrkeert, maar het kan
niet lang met haar duren. Het zusje dat zij nu in zulk een hacheliike
toestattd terugvond.

De toestand van de stad becon weklra zeer netelic te worden. Ik zal hem
in zijn netelige omstandisheden helpen zoveel ik kan.

479. GEVANGENIS, KERKER, TUCHTHUIS.
Ruimte waarin gevangenen worden opgesloten.
Gevangenis is de algemene benaming.
Kerker wordt tegenwoordig zo goed als uitsluitend gebruikt in

meer of minder verheven stijl.
Tuchfhuis is een gevangenis voor crimineel veroordeelden, waar

zware vrijheidsstraf wordt toegepast.
Iemand naar de gevangenis brengen. De Ensel des Heren opende dcs

naclûs de deuren der gevangenis. (H,qr.ro, J, 19,) De gevangenisscn
worden onderscheiden in strafgevtngenîssen, huizen van bewaring en
passantenhuizen (Wprn.)
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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.




