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door.de bladeren, door het ontsnappen van gas door een vrij nauwe
openrng, enz.

De wintl tuist zachtjes door de spelden der mastbomen. Het ruisen
van de wind in de dennebossen. (SËcERs)
Terwijl dicht bij ons de wateren blijven ruisen van die oude eevaarlijke
e n verleidel ijke ri v ier.

Het bruïsende riviertje de Birs, dat zich schuimend en klaterend srillis
slincert, Het seluid van een sterk bruisende bergstroom.

Waar de halmen suizend beven. Buiten de stctd, waar de bomen suis.
den, waar de wind zachties waaide, bewogen sterker de narcissen.

748. RUZTE, TWIST, KRAKEEL.

. ,Ruzie. ontstaat, wanneer de tweedracht tussen partijen zo groot
is, dat zij zich door hun hartstocht laten beheersen ên, in hevig
geschreeuril, rumoer of gekijf of door handgemeen te worden, aan
hun toorn vrij spel laten.

Twist is eigenlijk hetzelfde als onenigheid; thans duidt het
meer op het gevolg, op de hevige woordenwisseling.

Krakeel is een twist die zeer luide en vinnig gevoerd wordt,
gepaard met rumoer (geschreeuw, schelden).

Ze keken van elkander wee eelijk ahiid als er woorden of ruzîe ceweest
x'as. (SrneuvrLs) Haar boze buîen kon hij niet onlvluchten. Kwam er
nu maar iemand, vô6r her ruzïe werd. (BtpxpruANs) Zo ontstond hun
eersle ongenoesen: en omdat Hein driftie was, verlîep dat onmiddellijk in
een ruzie met vloeken en veel geraas. (ScnlnrEN-ANrrNr)

'l Is een huisgezin wasr twist en tweedraclû heerst. Die zich in de
tteistett der groten mengt, komt er zelden zonder kleerscheuren af.

Ziin vroeser zo stille lachende wonins is vol eekiif en krukeel. Driftige
krakelen en kaatsspel van ongemeen v,ilde schinpschlrTen. (VBRMEyLEN)

749. SAMENVOEGEN, VERENIGEN.

Twee of meer dingen bij elkaar brengen om ze met elkaar te
verbinden, tot een eenheid maken.

Samenvoegen drukt de algemene betekenis uit.
Verenigen-is zodanig samenvoegen, dat de voorwerpen daarna

als 't ware slechts één geheel uitmaken.
In de betekenis van verzoenen of tot eenheid van gevoelen

brengen, gebruikt men enkel verenigen.
Llat God gescheiden heeft, dat voege geen mens samen. De tiid ver-

mac niel veet, om v,eder samen te voegen wat eens gescheiden is.
Twee huizen verenigen. De beide legers verenigen. Zich met iemands

gevoelen verenigen.

750. SCHAAL, SCHELP, SCHULP.

Een hard, kalk- of hoornachtig bekleedsel.
Schaal is de min of meer harde buitenste bekleding van ver-

schillende zaken van dierlijke of plantaardige aard (eierén, schaal-
en schelpdieren, enz.)

Schelp en schulp is de kalken schaal waarin weekdieren veelal
huizen. Wanneer deze schaal twee- of meerledig is, heet elk deel
schelp. Schulp wordt gezegd van de eenschalige schelp of eenkleppige
schaal van sommige weekdieren.
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De vogels leggen eieren met kalkachtice schalen. Het achterliil der
heremietkrabben is week en zacht, en niet, eelijk het overise van het
Iiclnam, met een harde schaal bedekt.

Hii plukte seen helmplanten, hij zocltt geen schelpen. De gewonden
schelpen, die eewoonliik horens genoemd worden.

Het crootsle nut, dat men thans yan de schulpen heeft, is, dat men
ze eebruikt om kalk van te branden. Hier bezist men de schulpen, welke
de zee opwerpt, veel tot het vaslmaken van wegen, Ianen en voetpaden.
In ziin schulp kruipen.

75T. SCHAARS, ZT.LDz'AAnd.
Wat niet veel wordt aangetroffen, weinig voorkomend.
Schaars is datgene, wat om toevallige redenen, slechts in een

geringe, voor de behoefte niet toereikende, hoeveelheid bestaat ol
te verkrijgen is.

Zmlùzaam is wat maar zelden gezien wordt, doordat het slechts
weinige gelijken in zijn soort heeft of door eigenaardigheden van
andere soortgelijke zaken afwijkt.

De voorraad van bruikbare stoîen is schaarser dan het schijnt. In
de laatste lijd besint het platina onrustbarend schoars te worden.

Die postzegel is uiterst zeldzaom. De ooievaars beginnen zeldzaam
te vorden. Dat is een zeldzaam exemplaar van Vondels werken.

752. SCHADUW, LOMMER.
De onverlichte ruimte achter een door licht beschenen lichaam'
Schaduw is het gedeelte van een ruimte, waar het licht onder-

schept is of waar het licht niet rechtstreeks doordringt; ook de
vorm waarin een lichaam zich door het licht te onderscheppen op de
bodem of op een achtergrond aftekent.

Lommer is de schaduw van 't gebladerte van boom of struik.
lltordt het helderste licht niet door de donkerste schaduw afgewisseld?

L,angzaam viel de avond. In grote, vage massa's schadaw lag het park
op de achtergrond. De omtrek van een voorbiigaande schaduw op de
wand.

De v'olken komen goed te pas, als er geen lommer is. Het was dqar
koel in het lommer der kastanjes. Er is een schone beukenhaag: daar
zitteil wij in het lommer.

753. SCHADUIV, SCHIM. SPOOK.
Schaduw is de vorm waarin een lichaam zich door het licht te

onderscheppen op de bodem of op een achtergrond aftekent.
Schim is een gedaante die slechts vaag is waar te nemen of die

niet de indruk maakt massief te zijn; ook de geest van een gestor-
vene, gedacht als iets dat wel zijn gedaante, maar geen substantie
heeft.

Spook noemt men gewoonlijk een schim, gedacht als een angst-
wekkende verschijning, inzonderheid als de rondwarende geest van
een gestorvene.

De on trek van een voorbiigaande schaduw op de wand. Daar driiven
zwarte schaduwen in de duisternis mii voorbii.

I4/aarom was hii in ééns zo anders geworden 
- had hij de mensen

gezien als schimmen, met een bewegen van armen, benen, Iijven in duistere
Iange slraten. Zij zag op naar het portret van haar vader. Het staarde
lnar aan als een onverzoenliike schïm, hard en nooit vergevensgezind.
(Coupsnus)
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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.




