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Het schiinr wel natuurliik, daî de mensen verachten' hetgeen hun
IelÎik of mismaakt voorkomt' Moeder vertelde tovergeschiedenissen van

schone prînsessen en leliike bietebauwen.
Een vruchteloos striiden om de narc gedachten' die ziin geest bestormen,

te veriagen. Hii vertelde ons allerlei rmre geschiedenissen.

Eet was een akelie cezicht. Het akelie eehuil van wolven'
Hii zas er vercchfikkeliik uit, lYie soed leeft' vindt het sterven niet

verschrîkkeliik.
t,tà e"n kirt oeenblik met verstomdheid op dit iiseliik tafereel eestaard

te hebben. Nader en nader kwam het iiseliik seruchl' en meet en meer

deed het de oneelukkice uil beven.
Toen haar de sruweliike moord der de Witten werd bericht' Het gtu'

welîik opzet, waarvan zowe! hii als haar vader het slachtofer zouden
worden.

Taferelen, afsriiseliik genoeg om aan wie ze leest een rillins door 't liif
te iacen. De aferîisetîike maskers van de Eumeniden of Razerniien'

ik ,ou ^"t die onmens wonen, das en nacht ziin afschuweliik aan'
e"lri"ht ti"n ! Een uitdrukkins van bittere haat, die hem inderdaad af'
schaweliik naakte,
Afzîchiliik en wanschapen als de aardgeesten waren dle zwervers' Hoe

-i", ^ei er mede omgaat (met een wanstaltig mens)' hoe minder af'
zichteliik men hem vindt.

596. LEGER, BED.
l-eser is een vaste ligplaats zowel voor nlensen als voor dieren'

fn Oe U?iètènii vai tred,Gearuikt men in deftige stijl ook legerstede'
Bed is een ligging in een afgesloten daarvoor bestemde rulmte'

Wakende bra;btii de nacht op haar eenzaam leger door'
Hii moet het bed houden. Hii slaapt haast geen nacht op bed'

597. LEIDEN' GELEIDEN.
Beide werkwoorden verschillen door het voorvoegsel, dat het

versezellen uitdrukt.-."Bii'Ëiàà;*"ra't 
Oe Dersoon, die leidt, als hooldpersoon gedacht'

sii ;àieiden is de ôersoon,' die men geleidt, de hoofdpersoon'
i"frand op de rechfe wee leïden. De seneraal leidde ziin toepen naar

de overwinning.
i"mand naa, huis geleiden- Een meisie naar het altaar geleiden'

598. LEVEND' LEVENDIG.
Wat leeft.
I-e"ô"à, in leven zijnde; in tegenstelling met dood.
Levendig, vol leven; vlug.

De tevTnde wezens. Een sift onder levenden.
Een levendiee slraat. Een levendîs kind.

599. LIEFKOZEN. FLEMEN' FLIKFLOOIEN.
Liefkozen is vriendelijk bejegenen, niet -alleen met woord€n'

muuiàî-i-ôfb"puuiàétijt Ëret dâd-en; hêt heeft seen onsunstise bij-
betekenis.-----Èfu-"n is vleien, naar de mond prat-en en al liefkozend en stre'
tenalèis-viagen; het wordt vooral gebruikt voor het vleiend vragen
van kinderen.'- 

iùLtloôi"o is met baatzuchtige bedoelingen vleien'
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Onze drie kinderen, die ons om strijd zullen onthelzen eu lîefkozen !
Naar haar vader toesaande, sloee zii de arm lîefkozend om ziin hals.

Die wist zo schoon cle jonge knapen en meisjes Îe begoochelen en te
flemen, dat hij bij al dat jonse goed doen en laten was. Om te flemen en
iemand honins ont de mond te smeren.

Dat het in miin belane was hem een weinig te flikflooîen. Hel aanzien-
liik lesaat van tante E., wier nasedachtenis bii nij in zeseninc bliift,
al heb ik haar nooil eeflikflooid.

600. LIEGEN, JOKKEN.

Liegen is de gewone uitdrukking voor onwaarheid spreken.
Jokkcn is een verzachtende uitdrukking, die vooral tegenover

kinderen gebruikt wordt.
Hij lieet, dat hii het zelf eelooft. Hij liest, alsof het sedrukt was.
Aan aw ueus kan ik het zien, dat sii verfoeilijk iokr.
Iemand die vals was en verschrikkeliik kon iokken.

60r. LIJDZAAM, LIJDELIJK.

Geduldig, niet op verzet bedacht.
Lijdzaam is hij, die de eigenschap bezit van onaangename on-

dervindingen zonder verzet of morren te verdragen.
Lijdelijk betekent, dat men geen tegenstand biedt, of bij zekere

gebeurtenis werkeloos blijft.
Een liidzaam lam eelijk, eoor 't sla.chtmes opgevoed. Je moogt het niel

Ianger dulden, Marie: het is misschien heel prijzenswaardig, dat ie zo
liidzaam bent en zoveel verdraagt, maar ie hebt ook als moeder je plich-
ter, (Dnun)

Ik besrijp niel, hoe hii die beledisine zo liideliik kon aanhoren. ll/ij
hebben het sezien, zelfs liideliik verzet is volstrekt ongeoorloofd.

602. LOON, BELONINC, BEZOLDIGING.

Vergelding voor de moeite, aan de arbeid besteed.
Loon is de vooraf bedongen vergoeding welke iemand ontvangt

voor een zekere hoeveelheid werk, door hem ten behoeve van een
ander verrichl.

Beloning is een onverplichte vergoeding voor bewezen dien-
sten, de betaling voor geestelijke arbeid of een blijk van waardering,
dat men iemand schenkt voor goed gedrag, vlijt, enz. Een enkele
maal wordt het ook gebruikt in de zin van loon.

Bezoldiging is het loon dat wordt betaald aan iemand, die een
betrekking vervult of enig ambt bekleedt.

Loon wordt betaaltl ôf naar de tiid, dat gewerkt is, ôf naar het geleverde
werk. Zieneken was gaan dienen in de stad... Nu tenminste zou ze met
haar loon moeder onderstand lcunnen bezorgen.

De bewezen diensten vorderden belonîng en het onderkoningschap van
Ierlantl viel hem ten deel. De berekening van de aan hen wettig toece-
kende belonineen (1. w. honoraria). (Staatsblad.) Aan de beste leerlingen
werd een belouing uitcereikt .

Erepostett clie men zonder bezoldieing waarneemt. Dat zij een veel
hoger bezoldisîng zouden moeten genieten. Omdat de hezoldÎgîng niet
geëvenredigd is aan de v,erkzaamheden, aan tle betrekkins verbonden.
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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.




