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Het meervoud granen dienl onl ds Verschjllcnde soorten aan tc
duiden :

De glczen slaan af.

502. GIIAP, AARDIGHEII), POETS'
Verrrakeli.ike lrandeling tegen een persooll gericl-tt.
De grap is cen gcrvone guitenstreck'
De âarlightid is ieis verntai<clijks. ecn vroliJke. .grap' nllar zJJ

staat boven dëze laatste ett getuigt van nrecr gcest. Nochtalls wordt
*êi-géén uu" bei<le iets boôsaarcligs b-edoeid; het zijn. onschuldige
snake"rijen om ieniand bcet te nemen of er itr tù iaten lopen.

Dé poets daarentegen heeft de bedoeling cie persoon. wtc..zry
gcldt ietsbnaangcr,aatnslan te doen, zjch ter, zijnen koste op hatelijke
wijze te vernraken." llet tiikt toch, dat er van tiid tot tii(i onder de stuclenlen zo een oJ

andere gvap mott pluals hebben. Ilot zou lii hier komen doen in de

cltti.sternis ! tk zorr het hem niet senw\:kelijk vergeven, indien hii zulke
zolte grilppeil rranting ottt ons vervaard te maken'

j'let is iier al lane zo doodstroom gev'eesl' dat ik al lang gewenst lrcb,
(lat er zo eens een aartlistrcidie t'oorviel. Zo een sardigheidie tnag ik u'el

zien.
Ir{en had hem daar een leliike Poets qeb(rkken !

503. GR.ENZELOOS, ONBEGRENSD.
Crenzeloos worcit sterker opgevtt tlan onbcgrensd.
ln figuurlijkc betekenis tiàr:<Jt grenzelo(]s meest in ongunsltg.e

zin, onbriretrsà bij voorkeur in guilstige opvatting gcnomen' .Dit
vcrsclril wortlt echter llict altijd in acilt gcnomcn' cn qrctt:cltt:)1
uordt dari ook rvel in gunstige zin gebruil<t.

ûrenxelûzc hoogmied en iidulheià; steqzeloze verachiing : srenxelaze
anrlankbaarheid. Gods grenzeloze goedlrcit!, tircnzeloze bglltsnLlgvilTg' Eeit
grenzeloos vertrouwert in tle almacht van het goud-- 

Onbegrcnsde netlerigheid en bescheidenheid: onbegrensde eerbied'
Onbeârensde nederisheid en btstheidenheid: cnbesrensde aerbitC

Wii bev'onderen de onbegrensde orde en regelmaat in de srhepqine'

504, GRIJPBi'{, PAKKEN, VAI'TEN.
Icts met de hand bc;nacl:tigcn'
dii;pei wordt van ecn rasse, dtiftigie, raal: ook onrvillekeurige

wijze van re uerk gaan gebczigd." Pakken duidt-op eén krachiige er, ù'elb3radl-rl handeling'
Vatten op een ineer bedachizamc- wijzc ven te lverk gaatt' 

-

In vele g'evallen kan men echter het-ene werkrvoord voor het
andere gebruÏl:en; en vooral in de oneigenlÙke toepassingell bÙstaat
er nagenoeg geen verschil in betekenis'-be ttTeikelire srïipt het touw- Hii sNeel het mes' dat op tafel lae'

De kunstenmalcir pakt rtoc iuist de trapèze, Hii pakt al v'at ltii kriieen
kan,

De wondheler vat het ontleedttrcs. Iemand bii de hand vatte"'

5Û5. GR.IL, LUi&!, KUUR, N{JK'
Vlaag van rvillekeur, eigenzinnigheid ol -riispeltuJigheid'Bij g*ril lreorst het neveibegrip van een hersenschim;nige ver-

beeldinc:- 
Ïil"lirirn, diit van wispciturigheid, onbestend;gheid, van tevreden-

heid of ontevredenheid.
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bij kuur, de bijgedachte van belachelijkheid;
bij nuk denkt men aan een onheuse uitwerking van een onbesten-

dige eigenzinnigheid, die zelfs wel tot boosheid overslaat; hierbij
komt ook de gedachte van weerspannigheid.

Stel die erîllen uit uw hoofd. Ik ben niet van plan mij naar ziingrillen
te schikken, De dy'aze grillen van jonee meisies,

Is hij in een goede of kwade luim? Zij vierde de luimen der oude best.
Hil heeft altiid van die vreemde kuren. Kinderen hebben kurcn.
Zii heeft vreemde nukken.

506. GULZIGAAR.D, LEKKERBEK.
Beide zijn verzot op eten en drinken.
Gulzigaard is hij, die gewoon is zich aan spijs of drank onmatig

te buiten te gaan; het is hem dus vooral om de hoeveolheid te doen.
De lekkerbek is het meer te doen om keurigheid van spijzen

en dranken; hij is zeer gesteld op lekker eten en kieskeurig op zijn
voedsel.

Zie die sulzisaard, die slokdarm eens vreten ! Hij heeft te veel riiste-
pap cegeten, de kleine eulzîgaard.

Een lekkerbek, die door gedurige verandering yan spiizen zich een
valse graagheid verwekt. Die lekkerbek fiok altoos de neus op yoor
het voer.

507. HAAST, SPOED, IJL.
De snelheid waatmede men een arbeid verricht.
Haast duidt op de snelle beweging, die men maakt om voort te

komen of om het werk af te krijgen; het drukt meer een gedachte van
vluchtigheid uit, van gebrek aân overleg en nadenken en is daarom
vaak af te keuren.

Spoed duidt op de snelle en geregelde voortgang van het werk,
zonder dat dit door tussenpozen van rust wordt onderbroken.

IJI komt ongeveer overeen met haast, maar wijst meer op het
ontbreken van de nodige tijd, zodat men zich moet reppen, om die
tijd uit te winnen.

(Behalve in enkele verbindingen met voorzetsels, is het woord
echter nooit gewoon geweest.)

Gij behoefi met dit werk geen haast te maken. Indien eii er haast
mede hebt, kan het boek morgen hïer ziin, In grote hoast had hii die brief
Eeschreven, Hoe meerder haast, hoe minder spoed.

Haastige spoed is zelden goed. De zaak eist grote gtoed.
Zonder een nieuwe aanval af te wachten, trokken zii in aller iil over

de heuvelen. Met deze woorden u,ilde hii zich in alleriil verwilderen.

508. HAAT, \ilROK, WJANDSCHAP.
Onvriendelijk gevoel, onvriendschappelijke gezindheid jegens een

persoon of een geheel van personen.
Haat is een gevoel van zo heftige afkeer jegens iemand, dat

men hem geen goed gunt, ja hem gaarne alle mogelijke kwaad zou
berokkenen of hem dat willen zien overkomen. De gewone oorzaken
hiervan zijn smaad, vernedering, verongelijking, achterstelling, ver-
drukking.

Wrok duidt een mokkend ongenoegen aan en - hetzij terecht of
ten onrechte met wreken in verband gebracht 

- onderstelt wraak-
Iust, welke slechts de geschikte gelegenheid afwacht om zich te uiten.

vijândschap heeft de ruimste en algemeenste betekenis. Zij
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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.




