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grote waarde heelt in meer beperkte kring of door iets bijzonders
onmerkzaamheid verdient.' De bezwaren werden niet sewÎchtig bevonden. De cewichtisste stap

des levens, De eewichtise beraadslagingen over onze onverseliikeliik
schone Grondwet.

Het tiitlvak, dat volede' was het gewichtieste en het belangtiikste
milns leiens. (v. LnNNsp) Dikwiils heb ik u enlce der belansfiikste
episoden verteld van die reis. De muurschilderinsen van Pompel ziin
betaneriik voor de kennis van het tekenen en schilderen der antieken'

487. GEWOONTE, HEBBELIJKHEID, AANWENSEL.

Handeling die zo dikwijls herhaald wordt, dat rnen zich ten-
slotte niet meàr bewust rekenschap geeft van zijn daad.*--'bËioà.i"t" 

iJ het algemene wbo-rd en laat-in het midden of de
handeling goed of verkeerd is.

ffetÉeiiittreid is een tot een onbewuste, onwillekeurig.q gewoon-
te seworden-wiize van doen, meestal met de ongunstige bijgedachte'
dat- de sewoonie verkeerd of belachelijk is.- Àait,,enrel drukt altijd de ongunsiige bijgedachte uit van ver-
keerde of belachelijke gewoonte.

Gewoonte is een tweede natuur. Eenrnaal gedaan is nog geen 8e'
woonte. Neisingen veranderen ras in Sewoonten, in hebbeliikheden'
en die vormen eindeliik ons karakter.

Kuchen Îs een hebbeliikheid van hem' Ziin speelzucht, meet een ver'
keerd middel, uitgekozen om ziin droefheid af te leîden, dan wel een geves'

tisde hebbelîikheid in ziin karakter.
Hii heeÎt allerlei zotte aanwensels over zich. Ieder volk heeft ziin ee'

Y'oonten en zijn aanwensels.

488. GEZICHT, AANBLIK.
Een gewaarwording van het oog, of ook datgene waardoor de

gewaarwording is opgewekt.'- -Clii"-ti-',io.oi-È"uttiit in de dagelijkse omgangstaal, terwijl
aanblik tot de verheven stijl behoort'

Het eezicht van de b[ote sabel van tle veldwachter deed hem beven'
Voor uw sanblik, o Heer, sÎddert de boze,

489. GEZICHTÉINDER, HORIZON' KIM.
De cirkelboog, waarbuiten de oppervlakte van de aarde en de

zicb âaarop beviniênde voorwerpen âân het gezicht onttrokken zijn'-- 
GàzicÉteinder wordt gebruikt, wanneei men denkt aan het

Dunt. dat de uitsestrektheiî van ons gezichtsvermogen bepaalt.' i{orizon is dé cirltel die gevormd wordt door de aanraking van
het uitsDansel en de oopervlakte der aarde.

Kiô is de schijnbàie rand van de horizon'
Aan de cezichteinder zas hii het weerlîchten.
Eindeliik werd er aan de hortzon een rode stip zichtbaat'
Zie, de kîm wordt in't Oosten reeds lichter !

490. GIFT, GAVE, GESCHENK.

Gift is alles wat gegeven wordt; ze kan aanzienlijk zijn en is
vaak een uiting van genegenheid.

Gave is eàn edelerlwoord dan gift; een gave wordt geschonken
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uit liefde, en de gever acht zich daarbij niet zozeer de meerdere
van de begiftigde.

Een geschenk kan ook een meerdere worden aangeboden, het is
een gift die men geeft om genoegen te doen of eer te bewijzen.

Ik mag uv, eîft niet versmaden, en ik zal zorgen, haar ten nutîe te be-
steden. Even sevaarliik is het de kinderen met beloften van giften, en
althans xtet enige geldgiften aan te moedigen.

De Kaninefaat is niet gewoon ziin herbergzaamheid te doen betalen,
nochtans vergun îk mijn zuster uw gave aan te nemen. (v. LpNnsp)
Voor gïften en gaven kan men veel gedaan kriigen.

Heî meisie ontving het geschenk en slond verrukt te staren op de
voorwerpen. De Oosterlins, die gewoon is met zullc een ruime edelmoedig-
heid zijn geschenken uit te deelen.

491. GIFT, SCHENKING.
Handeling waarbij iets aan een ander in eigendom wordt gegeven.
Gift is de overgave in eigendom van iets, dat tegelijk in ontvangst

wordt genomen; het overgeven gebeurt dus tegelijk met het âfstaan.
Schenklag is een overeenkomst, waarbij de schenker zich ver-

bindt, al dan niet door een akte bevestigd, iets te geven aan een ander,
die dit aanneemt.

De giften van hantl tot hand vereisen geen akte, Giften v'orden inge-
wacht bij de voorzitter van hel steuncomitë.

De wet erkent geen andere schenkingen dan schenkineen onder de
levenden. Schenkingen aan oDenbare of godsdienstiee gestichten gedaan'

492. GLANZEN, BLINKEN, FLIKKEREN,
FOhIKELEN, GLINSTEREN, SCHITTEREN.

Veel licht van zich geven.
Glanzen rvordt gezegd van voorwerpen met een blinkend opper-

vlak dat lichtstr-alen gelijkmatig afwerpt.
Blinken wordt bijna alleen gezegd van het glanzen door een

levendig, nog min of meer gelijkmatig teruggekaatst licht.
Flikkeren is levendig, onrustig of bij afwisseling vlammen,

stralen of glanzen.
Fonkelen is levendig glanzen of stralen en wordt ook gezegd van

teruggekaatst licht of van iets dat licht terugkaatst.
Glinsteren is schitteren, flikkeren met onzekere, weifelende

glans en duidt ook op dc glans die van lichtgevende voorwerpen
afstraâlt.

Schitteren is een hel en beweegiijk licht uitstralen, hel glanzen.
Zij onderzocht of het ltoper en zilver der luigen wel glanzend waren.

l4/elk een heerliik en verkwikkelijk yergezicht over de als zilver glan-
zende rivier.

De blinkende spieselramen.'t Is al geen goud dat er blinkt,
De vlam flikkerde lustis op de lnard. Hel en vrolijk flikken de avond-

lamp en spreidt haar zachte glans over de groene werktafel heen. De
sterren flikkeren aan het lîrmament.

Losse wolken in een zwartblauh, meer, waar sterren fonkclden. De zon
fonkelde zo loverend in het glinsterend iizer der wapenen. De fonke-
Iende diamant op onze molens geslepen.

De maan clinsteftle als een zon, de sterren flonkerden aan de blauwe
hemel. "t Helder glinsfiend licht. (Brconroux) Het is waar, coud, coud,
het glinsteyt tussen het zand !

IIet vas als werden wij met blindheid geslasen, zo schîtterde de zon
op het zandiee plein. Om sloeilanpjes te doen schîtleren.
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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.




