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591. LANDBOUWER, BOER, LA,NDMAN.
Die zijn bedrijf en bestaan op het lland heeft.
Landbouwer is hij, die zich werkelijk met de bebouwing dat,

is beploeging en bezaaiing van het land, de bearbeiding van de
akker, bezig houdt. Die benaming kan dus bezwaarlijk worden
toegepast op hen, die uitsluitend van de veeteelt leven.

Boer is hij, die door de landbouw zijn bestaan vindt of zictl
toelegt op de veeteelt; het wordt ook gezegd van iemand, die de
fijnere vormen van de beschaafde stedeling mist. In deze betekenis
wordt het vaak met een scheldwoord gekoppeld.

Landman is hù, die zijn bestaan op het land heeft, die zich met
landbouw bezighoudt. Het woord heelt niet de ongunstige betekenis
die soms aan boer eigen is, maar rvekt wel in de regel de gedachte
aan een eenvoudig man; landbouwer is deftiger.

Een veld, waar drie of vier landbouwes aan het arbeiden waren.
Het Afrikaander volk is tot nog toe geweest ]eat alle grote cultuurvolken
in de aanvang waren, namelijk iagers, herders en landbouwers.

De boeren waren bezig over de priis der granen te spreken. De boeren
hadden veel seklaaed en om regen gebeden, Een lompe boer. Een be-
krompen, koppise boeL

Hii heeft reeds het seluk sehad van vele landlieden over te halen tot
het inenten van hun vee. P[/eldra maakten zii het lot der landbouwers
nog lichter, door hun gedeelten land in pacht af te staan... dan begon
de landman met iiver te werken. Hoe geheel anders de Hollandse boter-
en kaasboer zijn bedriif uitoefenl, als de landman op de hoge Veluwe,
hoewel beide met evenveel recht op de erenaam van landbouwer aanspraak
maken. (Med. d. Geld. Mii, v. Landb.)

592. LANGZAMERHAND, ALLENGS, ALLENGSKENS,
GAANDEWEG, VAN LIEVERLEDE, ZACHTJES AAN.
Tussen al deze uitdrukkingen zijn er slechts kleine verschillen,

die niet beletten dat zij in vele gevallen met elkander kunnen afwis-
selen. Alfe duiden een langzaam voortschrijdende werking aan.

Langzamerhanil stelt het begrip van het langzame der werking
meer bepaald op de voorgrond.

Allengs is de algemene term voor een trapsgewijze toenemende
werking, om 't even of de toeneming sneller of langzamer geschiedt.

Allengskens wekt de gedachte, dat de werking bù kleine gedeel-
ten, langzaam en nauwelijks merkbaar toeneemt.

Gaandeweg brengt het toenemen van de werking in verband
met de loop van een handeling of met de voortduring van een toe-
stand, waarmede de werking gepaard gaat, of waarvan zij het ge-
volg is.

Van lieverlede en zachtjes âân geven te kennen, dat de werking
voortgaat met een zachte, stille gang, langzaam en bijna ongemerkt.

Zachtjes aan behoort tot de dagelijkse omgangstaal, van lie-
verlede wordt ook in hogere stijl gebruikt.

Lanezarnerhand hadden deze erfeliike bestuurders zich door dwinge-
landij en hoogmoed hateliik eemaakl. Lsngzamerhand komt men et toe,
uitsluitend de taalvraag te beschouwen, (VrnMpvLeN)

De elîmlach was allengs van ziin gelaat verdwenen, AIIenss scheen er
cnîee klaarheid in ziin cedachten te komen,

De gemoedsbeweging kwam allengskens tot bedaren. Allengskens werd
alles weder slil.

Gaandeweg vonden hun raadgevingen, gevoegd bii hun voorbeeld,
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ingang. Men zal al lezende bespeuren, dat de bedoelde briefwisselins
gaandeweg een algemener karakter heeft aangenomen.

Meester Ottevare had reeds van zovele afvalligen gehoord, dat hij van
lieverlede zijn eisen al lager en lager stelde. Verbeteringen komen van
Iieverlede tot stand.

Bij een lanswiilie betoog geraakt men zachties aan in slaap. Het wordt
zachties uan tijd om te vertrekken.

593. LASTERAAR, EERROVER.
_ .- Een lasteraar is iemand die kwaad vertelt van een ander, in 't
bijzonder die leuge-nachtig kwaad vertelt met Oe teddeting <im 

-de

ander in zijn et of goedè naam te krvetsen.
Een eerrover dicht een ander zulke dingen toe, waardoor deze

zou ophouden fatsoenlijk en eerlijk man te-ziin.
Ik kan geen vertrouwen stellen in deze lasteriars. Een anonieme laste-

raatstet, lltraakzucht of wreedheid kende hij niet, hoezeer zijn laste-
taaÆ het ook beweerden.

Geen eenover kan mij tot het doel ziiner kwaadaardieheid stellen,
want hii weet, dat er een Rechter is. die de laster zou doen verstommen.

594. LAVEN, VERKWIKKEN.
Doen opleven, krachten geven,
Laren ii.eigenlijk -een zièke verkwikken, inz. door het brengen

van enig_vocht op de lippen; bij uitbreiding thans ook verkwikËen
met drank.

Verkwikken is verfrissen, opfrissen; weer kwiek maken.
De dorstigen laven is een der werken ian barmhartieheid, Een druppel

water om ziin brandende tong te laeen,
Zich met een glas wijn verkwikken. Een dorstige verkwikken. Slaap

verkwikt de vermoeide. De lentelucht zal u verkwikken.

-,sjF._ _LE!IJK, NAAR, AKELrc, VRESELTJK,
VERSCHRIKKELIJK, IJSELIJK, GRUWELIJK,

AFGRIJSELIJK, AFSCHUWELIJK; AFZICHTELIIK.
Wat het oog, de geest of het gevoel onaansenaam aandoet.
Lelijk is. meer-algemeen en drukt uit, dat Ëts onaangenaam is

voor het gezicht of een onaangenaam gevôel, een gevoel v.-an afkeer
wekt.
,. Naar wordt gezegd van iets, dat een onaangename gewaarwor-

olng or weerzrn teweegbrengt.
Akelig--drukt dezelfde gedachte uit, maar in sterkere mate.

. Yreselijk, verschrikkelijk is datgerie, wat vrees of schrik in-
boezemt.

IJselijk is wat doet ijzen, wat van aard is om schrik te ver-
oorzaken.
.. G5uwgfijk is wat_uit zijn aard geschikt is om te doen gruwen,
ijzen, hetz| van schrik, hetzij van afichuw.
- Afgrijselijk is wat afgrij2en verwekt, een hevise afkeer of schrik
inboez-em-t, in_.h_og.e graad afschuwelijk of verschr-ikkelijk is.
_ Afschuwelijk is wat afschuw veiwekt, in hoge male verschrik-kelijk.of verfoeilijk is, herzij door een afiichtelij[e gedaante, hetzij
door hoedanigheden, die hei zedelijk gevoel zeeionaangenaam aan-
doen.

-Afzichtelijk is in de hoogsre. graad lelijk, wanstaltig of on-ooglijk; terug_stotend voor het gezicfit, z6 daf men er onwillekeurig
de blik van afwendt-
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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.




