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Een zeer schrale, veel klezel bevattende grond, die alleen door krach-
tige bemesline in staot is een matig rogge- en aardappelgewas voort te
brengen. Daar is niets te ylnden, dan schraal zand aan dc ene, en moe-
rassen aan de andere zijde.

691. ON\ryAARHEID, LEUGEN.
Iets, wat niet waar is.
Onwaarheid drukt uit, dat iets niet is, zoals men beweert; er

beho_eft daarbij geen kwade bedoeling aanwezig te zijn.
Leugen,is_ -een onware mededeling, een opzettelijke afwijking

van de waarheid met het doel om te misleiden; h-et is dus sterkei da;
onwaarheid.

Hii beweert, dat die spreuk ontleend is aan de Biibel, maar dat is een
onwaarheid.

Met leuÊens omgaan. Iemand leugens op de mouw spelden, Hii zegt.
dat Karel schuldig is, maar dat is een leugen.

692. ONZIJDIG, ONPARTIJDIG.
Niet vooringenomen voor de een of andere partij.
Oruijdig betekent, dat men buiten de strijdioerende partijen

staat en noch door woorden noch door daden laat blijken mel welke
partij men sympathiseert.

Onpartijdig betekent onbevooroordeeld, d, i. niet door per-
soonlijke genegenheid zich bij zijn oordeel latende leiden. Men ian
dus wel partû kiezen, maar doet dit dan uit volle overtuiging.

Belelë werd tot een onafhankeliîke en onziidîce staat verklaard. In
de Frans-Duitse oorlos van I87O hieltl ons land zich onzîjdis.

Eigen overtuiging, gegrond op een onpartîidîe onderzoek. Ik wilde
als koel en owottijdie toeschouwer haar karakter van alle kanten op-
nemen.

693. OORD, PLAATS, PLEK.
Oord beeft de ruimste betekenis en duidt op een mindcr nauw-

keurig begrensde ruimte, die van enige uitgeslrcktheid is, en een
gedeelte van een groter geheel vormt,

Plaats is een bepaald gedeelte van de ruimte of oppervlakte.
_ Plek drukt daarbij de gedachte uit van een geringe uitgcstrekt-

hcid.
Nieuwsgierige reizigers uît de koudere oorden van Europa. Men

spreekt ervan in alle oorden der wereld. De heilige oorden.
Dat beslaat te veel ploats. In de vorige eeuw heeft men de plaats

leruggevonden, waar Niniveh gestaan heeft,
'k Vergeet de plek niet, die miin wieg mocht dragen. Die befaamdc

pleh aan het begin van de Vijverberg, van ouds bekend als het Groenc
Zoodie.

694. OORDEEL, VONNIS.
Oordeel is in het algemeen een goed- of afkeurende uitspraak

over iemand of iets.
Vonnis is een rechterlijke uitspraak over een schuldige, met toe-

passing van de wettelijke Strafbepaling; bij uitbreiding elke rechter-
lijke uitspraak over een persoon of een zaak tussen twee partijen.

Ziin oordeel opschorten. IetE aan het oordeel van anderen overlaten,
Eet laatstc oordeel.

Het vonnis werd bll verstek ultgesproken. IIet çoatis was s^oedig
gcveld.
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695. OORZAAK, AANLEIDING, GELEGENHEID,
Omstandigheden, die het mogelijk,.maken, dat iets geschiedt.

. Uorzaaf, is datgene wat noodwendig een 2eker gevo-lg met zich
brengt.

-.^^_A-anleiding,is het middel, waardoor het gevolg spoediger te
vOOrscnUn treedt,

çsleg-gnheld zijn de omstandigheden. waaronder het sevolsgemakRetrjker te voorschijn treedt, die hét besluit teweegbràngeni
Wat de oonaak harer kwaal is, is mij niet bekend. O" iàiir"î-ai,

Enselsen op de bloeiende handel van Nidertand was de oonaak iàn
onze oorlogen in de I7e eeuw,

Enseland wlst telkens aanleidîng tot de oorlog te vînden, Gii klaast
de mîsdadieer aan; maar kent eii àe aanleiding vàn iiin versrijp? -
_-HiJ nam alle gelegenheden te baat, om hàar tu zien ei ie spreken.
Hoe sroter het verschil in aard, in opioeding, in zeden, ai, ti ui"tiiUt-ger zlîn de geleeenheden tot verschil en twist.

696. OORZAÂK, REDEN.
De omstangigheid., die. een to.estand of werking ten gevolge heeft.l)e oorzask wordt als zelfhande.lende gedaéht, ônafhinkelijkvan de werking van 's .mensen wil; zij kan g"evinàei woiAêî iri-éè

Lltyy_l of in omstandigheden, wâar6p wij-geen-invloéa-ï;6Ë";;
ztJ Kan ook verband houden. met handelingen, waarbij onze wiiniet opzetrelijk in aanmerking komt.

De reden doet iemand hândelen, onderstelt een wil en opzet.De oorzaak is datgene waardooi iets gesôÀieàï; a, ,éàei-ii-dat_gene waarom iets gedaan wordt.
De ongemene gtootte yan dit riik is oorzaak. dat het onder zeer ver-

schillende luchtstreken selesen is. De oorzaak'der 
"*ateiiieii * ioc

niet voldoende opeehelderd. De oonaak van die ramp is onbekend. Ziii
losbandlse levenswijze was oorcaak van zijn vroieitiidise dood.

Tot n9s toe hebt gll eeen reden om hem te wàntrouwen. Wat ls de
reden, dat hiJ zo plotselins vertrokken is?

697. OPENBAAR, OPENLIJK.
.^,--O,eob"?. is datgene, wat voor ieder open en bloot is, zodat
reoer het we_ten-kan; _verder wat voor iedereeÀ is, waar iedereên deel
11q 19e1! ot bebben kan, wat voor iedereen toegankelijk is, en ookwat de algemene aangelegenheden betreft.
__^^,Openlijk,is datgene, wat in het openbaar geschiedt, wat menvoor nlemand tracht te verbergen.

-Het feit werd openbaar. In openbarc vllandschap met iemand leven.De openbere school. Een openbare versaderine.' n"n op"itioi- iii_
coon. Een openbaar ambt. Zii werden gestraft als verstooràers der oicn_
bare rust-

Als de aartsengel Michaël optreedt, om orde en eendracht te herstellen.
ls het-r-e,eds te laat; men braveert hem în,t aangezicht, dreist hen iei àà
openlilke opstand. Iemand openliik de vaarheid zesgen.

698. OPENHARTIG, OPRECHT, RONDBORSTIG.
Voor de waarheid uitkomende.

. Openhartig i9. hij, die van nature geneigd is om zijn hart bloot
P Jqgqen, _zrch vrry. te uiten zonder te huichelen of iets le verbergen;
net rs het tegendeel van terughoudend.
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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.




