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Onechte stenen: onechte Parelen.
Valse tanden; een valse handtekeninc; een vals testamenî'

671. ONENIGHEID, TWEEDRACHT' TWEESPALT.

Verwijdering, veroorzaakt door verschil, va,n .menitg'
Oneni'ilheid Ïé de ontkenning van eensgezindheid.
Tweediacnt, tegengestelde ian eendrâcht, is het streven naar

teeenstriidige doeleinden.""-îil;;îiàtiiot -eniet de scheuring aan, die het gevolg is der
onenigheid.-----"iïiu"rliike 

onenisheilen tussen haar vader en haar moeder' Deze

brîi vii ooinbneid bàant zîch zelfs een wes tot in de boezem van de

huisgezinnen'
îweedrucht breekt krachl'
Men moet elke oorzaak van tweespalt vermijden'

672. ONEENS, ONENIG.

Oneens duidt alleen aan, dat men niet van hetzelfde gevoele.n is'
Onenig wijst op gebrek aan eensgezin4heid' 9p twist en kraKeel'

Het Ts wel meàr-eebeurd dat Jan en ik het op dît punt otteens N'dreft'

Is het daarom nodis. dat wii ook onenîg leven?

673. ONEERLIJK; EERLOOS.

Oneerliik is hii. die handelt in strijd met eerlijkheid en goedt
trouw.'die in iétterlijke en in figuurlijke zin, niet iedereen geett
*àiËè-ïo"to-i énîot hij, die ànder-s spreekt dan hij denkt'

Eerloos betekent zonder eergevoel, gewetenloos'
- nàiùi* iii*iiiiii te zijn, schéelt hem moeelijk tachtis dalzend gulden'

zeizuiiltieâ plannin door te driiven door alle middelen' eerliike en on-

eetliike. Oneerliike bedoelingen.- 
É-ii 

""rtoz" 
daad. De natie der Zapoleten' die eeiloos genoes ziin

han leven voor elke zaak te verkopen,

674. ONGELUK, ONHEIL, R4NIiP' IE-GENSPOED,
BEPROEVING' BEZOEKING.

Onsetuk is het geheel der ongunstige omstandigheden..die
iemand-ten deel vallen, en de ongunstige toestand waarin nU ctlen'
iengevolge verkeert; hét is het tegendeel.va.n gela*.--- "-Ontrït iJ een zwaai ongelu-k, hetzÙ in collectieve zin' hetzij
ter aanduiding van een enkel geval'

Ramp is een groot ongeluk.
tàs-;spoed ii dateenà wat iemand overkomt zodat zijl wqr-rs-el

niet veiwez'enlijkt worden, zijn plannen mislukken' enz', hetziJ .b{
één bepaalde ônderneming, hetzij ten opzichte van een. -bepPatoe
kant vân zijn bestaan, gedurende een korter of langer tudp€rK' ,

Beproeiing is vooral toepasselijk -op .rampen waarmede uoo
de liidzàamhei-d der mensen op de proef stelt.-- --'Ëoekiù-iJ 

hei ongeluli waârdoor men beproefd wordt. met
tet UiibeÀiiô.-dât het oni wordt toegezonden tot een straf'--- -'iiZi'iii-ii iihoontoon werd, bieon ziin oneeluk, Zich verblijden

in het onceluk van anderen.
Mii tùf een nieuw, en zoals ik dacht onherstelbaar onheil' Dwaline
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en onheil zal er zijn, zolang de mens de moed niet heeft om een oabe-
nevelde blik in zijn ziel te slaan.

De rarnpen van de oorlog. De ramp te Leiden in 1807.
In tiid van voorspoed moet men denken om tegenlpoed,'t ll/as dan al

een schrikkelijk droge zomer, en over en weer begon ieder ziin teeen-
qtoed oo te sommen.

God heelt mij in vele en langdurige beproevîngen cesterkt. Omdat de
deucd, in Gods oog, door beproevîng groter is dan door aanzîen, eer
en macht.

Onheilen die als bezoekingen van een rechtvaardige Voorzienisheid
beschouwd moeten worden.

675. ONTAARDEN, VERBASTEREN.
De goede hoedanigheden verliezen.
Ontaarden is afwijken van de deugden die men door aard en

afkomst moest bezitten; het wijst op een zo sterke achteruitgang
dat de goede hoedanigheden voor slechte hebben plaats gemaakt.

Verbasteren wijst op een vermindering van goede hoedanig-
heden en is dus minder sterk dan ontaarden,

Hoe kon een zoon van zulke brave ouders zo ontaarden. 't Geyallen
eneeldom is niet eeheel ontaard van elke deusd.

Een verbasterd naseslacht.

676. ONTDEKKEN, UITVINDEN.
Wat ontdekt wordt bestond reeds, maar was tot dusverre niet

bekend. Ontdekken wordt dus gezcgd van alles wat in een wetenschap
voor 't eerst wordt gevonden of van alles in de wereld wat nog onbe-
kend was en door zeevaarders of andere reizigers voor het eerst
wordt gezien.

Men vindt uit wat tot dusverre niet bestond en dus door de
vinding van de menselijke geest ontstaat.

Newton heeft ontdekt, dat de kracht, waarmede lichamen elkander aan-
trekken, in rechte reden afhankelijk ïs van de massa's, en in omgekeerde
reden van de vierkanten der afstanden. Christofel Columbus ontdektc
Amerika,

Edison heeft de fonograaf uîtgevonden. De ontdekkine van de kracht
van de stoom leidde tot de uitvindine der stoommachines.

677. ONTEVREDENHEID, MISNOEGEN, ONGENOEGEN.
Onaangename gewaarwording, die voor een tijd bij ons wordt

opgewekt door iets, dat tegen onze zin is.
Ontevredenheid kan een karaktereigenschap zijn of een voorbij-

gaand gemis van tevredenheid; in het eerste geval staat het gelijk met
o nver ge noe gdhe id, ge me I ij k h e id.

Misnoegen is ontevredenheid gepaard met een zekere mate van
verdriet.

Ongenoegen, dat sterker is dan de beide vorige, gaat gepaard
met wrevel of verbolgenheid.

Dewiil ik, in plaats van de droevige sevolsen dezer opvoeding te ver-
beteren, dît alles met lafe werkeloze ontevredenheid aanzag. Hare Md'
iesteit zoude reden hebben tot ontevredenheid.

De bovendrijvende partij uitte haar misnoegen heftic. Ziin selaat
tekende misnoegen.

Nooit caaft cij mij reden tot ongenoegen. Zonder dat dezen anders
dan door spoltende schimpwoorden hun ongenoegen Îe kennen gaven.
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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.




