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kan voortkomen uit een der oorzaken die ook haat en wrok doen
ontstaan, of uit andere, als belediging, inbreuk op rechten. schenAine
van ee.{_en goede naam, enz. en uit zich, oftrachi althans zich zoveei
mogelu.k lucht te geven, in daden van bestrijding of verzet. Zii wordt
meestal nret verborgen gehouden, in tegenstelling met haat ei wrok.

, Ziin vriendschap is bîina liefde, zowèl als ziin afkeer biina hast. De
haat sloeide în elks hart en fonkelde in elks osen.
, Een heimeliike wrok tegen iemand hebben. (Jit wrok iemand bena-

delen.
Zij leefden in voortdurende viiandschap.

509. HAKKELEN, STAMELEN, STOTTEREN.
Hakkelen is niet vloeiend, niet vlug spreken, omdat men te snel

spreekt, of omdat de woorderi niet gaùw genoed komen.
.Stanelen is gebrekk-ig _spreken, 

-door let niét goed kunnen uit-
spreken.van sommige klanken, of niet behoorlijk uit zijn woorden
llgnlren) komen, het niet goed (kunn_en) uitspre[.en der *lanken (als
gevolg van verwarring of verlegenheid).
_. Stotteren^is een spraakgeblek. beitaande in gebrekkige articula-
tie van een of meer letters, waardoor het vlotte lpreken lelemmerd
wordt.

Zîln toast ging eerst vlot, maar al heel eauw becon hii te hskkelen
Eaherweee ziln toespruak was hîj de draad kwiiî en beeoi hîi te hzhhe-
Ien.

Het kind stamelt nos, GIJ hebt het vast gedaan, dat hoor ik aan uw
stamelen. Hii stamek vooral. als men hem aankijkt.

Bii het uitspreken dezer laatste woorden had hij eestotterd en ge-
kleard. Hendrik sprak slecht en vervelend: hil stotterde en wist ziin
woorden niet te vinden.

510. HAKKEN, KAPPEN, HOU\ryEN.
Slaan met een snijdend werktuig.
.Hakken geschiedi doorgaans riet een bijl of met een voor die

verflcntrngen cps.qflKt mes (hakmes, kapmes); het wordt bij voorkeur
van grotere of dikkere stukke,n (b. v. 

-boomstammen) 
geiegd.

Hakken.kan.a.ltijd gebruikt worden waar houwen én kàppen d,e
peer juiste uitdrukkingen_zouden zijn, maar niet omgekeerd; wânneer
bet houwen vervangt, is het echter minder edel daÀ dit wôord.
- Kappen heeft dezelfde betekenis, maar onderstelt altiid dat
het slaan met de bijl, enz. slechts weinie inspannine u".èËir trèi
wordt daarom uitsluitend gebezigd van kleineie of dlunnere voor-
werpen (takken, talhout, e. é.).

- Ilouwen geschiedt thans zo goed als alleen met een zwaard of
sabel.

Hoat hakken. lYaar eehokt wordt daor vallen spaanders. De Bel-
eische rîdders hakken en kerven met razernij onder de Saracenen.

Het riishout moet bij voorkeur în het voorjaar worden eekapt. Om de
tlen iaren kan het hout gekapt worden.

Houwt ln den blinden Op vijand en vrinden I (v. BBBrs)

511. HALS, NEK.
. Hals is het gedeelte van 't lichaam dat het hoofd met de romp

verbindt.
- _Nek is het achterste gedoelte van de hals, dat aaD het achter-
hoofd grenst.
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De hals van de man is dikker en mînder rond dan die van de vrouw.
Tot steun van 's mensen hals dienen zeven halswervels.

Een stijve nek hebben. Dat zal hem de nek breken.

512. HANDEL, NERING.
Handel geeft de- algemene betekenis weer : de orderlinge koop

en verkoop van goederen, waarden, enz.
Nering duidt op een handel in het klein, inzonderheid in winkel-

waren; bij uitbreiding v/ordt het ook gebruikt om de klandizie aan
te duideû.

Vreedzame handel was het doel dezer compagnîe. Alle handel is mln
of meer speculatie, d. i. het vooruitzien van de toekomstîge behoefte ofvan
hel toekomstig aanbod.

Zo was het voor iedereen duideliik, dat ziin nerïng achteruit sins, Hii
had een nering in kofre en thee,

513. HANDELAAR, KOOPIIAN, GROSSIER,
WINKELIER, KRAMER, VENTER.

Iemand die handel drijft,
Handelaar en koopman zijn de algemene benamingen voor

iemand die de handel als beroep uitoefent. Handelaar wortt echteryaak opgevat als: koopman in het groot.
Een grossier is een tussenhandelaar, die de goederen uit de

eerste land overneemt, om ze aan de kleinhandelarèn over te doeû;
meestal wordt hij.onder de groothandelaren gerangschikt.

De winkelier is een koopman, die dc waren aan de verbruikers
in 't klein verkoopt in zijn winkel.

Kramer is iemand die. buiten zijn woning of winkelhuis zijn
waren in 't klein verkoopt in een kraam, waarmede hij op marktèn
en kermissen staat.

Venter is een koopman die van huis tot huis gaat om zijn waren
te venten.

De handelaar koopt om weder te verkopen: hoe groter yerschil tassen
inkoops- en verkoopsprijs, hoe sroter ziin voordeel, De marktplaats,
waar de handelaars uit alle streken elkander ontmoetten.

De kooltman brenct te yergeefs ziin produkten ter markt, zo de ver-
bruiker ze niet kan of niet wil kopen, De rechtbank te A. heeft vandaag
de koopmsn H. R. veroordeeld.

Grossiet in koloniale wwen.
Alle winkeliers moeten în het handelsregister ingeschrcven ziin.
Het geroep der andere kratners die, elk op ziin manier, hun waren aan-

priizen. Als de kinderen seld hebben, dan hebben de kramen de nering.
Een venlet met garen en band.

5I4. HANDIG, BEHENDIG, VAARDIG,
BEDREVEN, ERVAREN.

_ -Hg4dlg yijst- op een aangeboren vaardigheid en een zekere
vlugheid der handen.
_ - Behenilig drukt dezelfde gedachten uit, maar met het bijdenk-
beeld van slimheid, dat soms ook een oirgunstige betekenii kan
krijgen.

Vaardig wordt meestal gebruikt in verband met een bepaalde
zaak, en betekent dan vlug en handig in het gebruik van iets. 

-

Bedreven wijst op vaardigheid Èepaard met bekwaamheid.
Ervaren onderstelt bovendien een-rijke ondervinding en daar-
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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.




