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De buitenlandse handel. Een builenlandEe rels behoorde tot acû
beschaafde opvoeding. De binnenlandse consumptle moel gerlng worden
geacht in vereelijking mer de buitenlandse.

Hij heeft in zijn tuin veel uitheemse planten. Men moet de dtheemse
gewoonlen niet navolgen.

Hij is soed bekend met de zeden cn sebruiken van wecmde volkeren.

364. BULDEREN, RAZEN, HUILEN, GIEREN, I'LUITEN.

Gezegd van het krachtig geluid, veroorzaakt door een hevige
wind,

Bulderen duidt op een zeer ongelijke windkracht; de wind bul-
dert harder naarmate de vlagen sterker zijn.

Razen is meer het geregeld sterke geluid, dat men b. v. hoort
in de schoorsteen.

Huilen is het klagelijk gieren of loeien, het hoog klinkende geluid
van de wind.

Gieren wordt gebruikt bij een nog scherper geluid, soms met
bijgedachte aan de zwaaiende beweging van de lucht.

Fluiten slaat op een nog hogere snerpende toon van een sterke
wind.

De wind, die de ganse nacht geweldis bulderde, Buklercn de orkanen
nu anders dan in de oudheid?

Een orkaan raasde over het land.
De v,ind hullt door't gebergte. Het waaide, het huîlde, het donderde,
De zeewind cierde door de opengeborsten luiken en vensters. Het hart

kromp haar ineen, als zii de storm hoorde gieren langs de daken.
.De wind lIoot akelig door de kieren van het slecht betimmerde huis.

Door't sebladert fluït de wind.

365, BULT, BUIL.

Bult noemt men elke harde verhevenheid aan het lichaam van
de mens.

Buil noemt men een gezwel, een tijdelijke verhevenheid, als
gevolg van een bezering.

Vlak boven't linkeroog had hii een fikse bult. Hil had een leliike
bult op zijn voorhoofd. Door zich te stoten krijet men een bub of een buil,

De schoolknaap, overdekt met buïlen en met bloed. IIet bloedie had
zich ers bezeerd : het had een buil eeliik een duiveëi. Iemand vol huilen
slaan.

366. CHRISTENDOM, CHRISTENHEID,

Christenilom is het christelijk geloof, de christelijke godsdienst,
de christelijke kerk.

Christenheid is het geheel der christenen en ook de hoofd-
zakelijk door christenen bewoonde landen.

Zelfverloochening is de grondwet van het christendom. Vanwaar (in
het Nevclingen-lied) die bonte mencelinc van heidendon en chûstendom,
van ruwheid en verfijnins, van fabel en waarheid?

De cfuistenheîd, onthulsl, bewogen, weenl, de orrnen naar Gods hulp
eestrekl.
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367. CIJFEREN, REKENEN.

Cijtelen is rekenen met cijlers; het geschiedt dus altijd op papier,
op een lei, enz.

Rekenen kan ook uit het hoofd geschieden.
Als mijn klein volkie uit de school komt en lezen, schrijven en ciiferen

heeft eeleerd. Leer soed ciiferen.
Julst en vlus uit het hoofd rckenen, Goed kunnen rekenen,

368. DAGERAAD, KRIEKEN VAN DE DAG,
OCHTEND, MORGEN.

Het begin van de dag.
. ,Dageraad_.en krieken van de dqg hebben betrekking op het
begin van-het licht, het eerste morgenliéht, het zichtbaar wôrdeh van
het zonlicht,

Ochtend is het begin van de dag.
. .Morgen ziet meer-op de eerste-uren, het eersto gedeelte van
de dag.

Morgen en ochtend worden echter ook wel door elkaar gebruikt,
Een vale streep in het oosten begon het naderen van de dieeraad te

verkondigen. Er zijn boeken, die op ons werken als de dsseruàd op het
bos,

Vôôr het kùehen van de das en na het ondereaan van de zon. Hil
wachtte tot het krieken yqn de dag.

Hii mose wroeten en sloven, van de ochtend tot de avond. De yolgende
ochtend vond ons in dezelfde stemming.

'1 Is een liefeliJke ,rrotsen. De morgen brak aan. Ik heb de ceheh
monen (o1: ochtend) gewerkt.

369. DAGVAARDEN, DAGEN.

...Oproepen om op een bepaaldc dag voor het gerecht te ver-
schunen.

Dagvaarden wordt meer gebruikt van burgers onderling, dagen
vooral van- een hogere macht ten aanzien van ondergesihiktèn.

.Men dagvaardl-zijn schuldenaar, maar de rechter of openbaro
aanklager doet een beichuldigde daeâ2.

De verweerder zal in zuiver persoonlijke zaken worden gedagward
voor de rechter van zijn woonplaats.

Eenieeelijk, die maar enigszins verdacht kon schijnen, werd voor deze
vïerschaar eedaasd. Om die daad wordt hii voor de rechters eedaagd.

370. DAL, VALLEI.

^. Een jnzinking van de bodem tussen bergketens, bergen, heuvels
of hoogvlakten.
_ Dal wordt gewoonlijk gezegd van een kleinere vlakte tussen
bergen gele-een; het is meestal door steilere bergen ingesloten.

^ . Vallei.is een grotere llakte en ligt tussen hèuvels-of op verdere
afstand_ gelegen en lanczaanr afhelleÀde bergen.

Ik zie de warme zonnestralen
Langs gouden bergen, hruine dalen,
Zich spieelen in de waterval. (BTLDERDUK)
Een kleine, heerlijk celeeen wllei. De Gelderse vallei.
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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.




