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gtl. ?,ALF, BALSEM.

waarbij ze dient om te dragen, soms ook om te versieren. In deze
betekenis thans minder gebruikelijk dan zuil en pilaar,
pe.n pilaar dient -altijd tot steun en kan oôk een langwerpige
en vierkante vorm hebben.
Het beeld staat op een marmeren Zuil. Het dak rust op Zuilen,

Een geneeskrachtig mengsel.
Zalf is een zeker smeersel dat dient tot uitwendig genecsmiddel
en waarmee men wonden bestrijkt,
Balsem is altijd welriekend en gewoonlijk van vloeibare aard;
hij wordt in de wond gegoten.
Een zalfle op de wond, Daar is seen zalf aan te striiken.
Balsem in de wonde gieten.

912. ZALVEN, BALSEMEN.
Zalven is met zalfolie het hoofd, de kruin overgieten, inzonderheid als deel van een ceremonie.
Balsemen is een lijk met bederfwerende middelen bewerken,
zodat het niet vergaat.
Saul werd tot koninc eezolfd door de Drofeet Samuel, De konlngen
van

Frankriik werden te Reîms gezalfd.

In oud-Esypte werden de lijken der

koningen gebalsemd.

9T3. ZONDIG, GODDELOOS,
Handelend in strijd met de zedelijke wetten.
Zondig duidt meer op overtreding van de wetten als gevolg
van de menselijke zwakheid.
Goddeloos veronderstelt een zondigen tegen beter weten in,
zonder zich te storen aan God of zijn gebod.
Alle mensen ziln zondis. Zondise eedachten.
Een coddeloos leven leiden,

914. ZORGVULDIG, ZORGZAAM.
Zorgvuldig duidt op de manier van handelen; zorgvuldig is hij,
die nauwlettend toeziet op hetgeen hem is toevertrouwd.
Zorgzaam is iemand, die bij altes, wat hij doet, op de toekomst
let en met de nodige zorg te werk gaat.

Op alles is zii even zorsvuldig. Een zorgvuldige verpleging genieten,
Een zorgzame huismoeder. Een zorgzaam huisvader spaart voor de

dagen van tegenspoed.

915. ZOVT, ZrLT, BRAK.

zilt 'ùordt gezegd van water, dat uit zijn aard zelf zout is'
Brak zegt men van zôet water, dat ondrinkbaar is geworden
Zott

en

door vermenging met zeewater ol door oplossing van zekere bestanddelen van de bodem.
Het water van de zee is zoat.

Het zilte nat; de zîlte stromen.
Het Zuiderzeewater is brak. Het water was zo brak en salpeterachtig.
dat men '1 nauteliiks kon gebruiken om te drinken of te koken.

916, ZUTL, KOLOM, PILAAR.
Zuil wordt vooral gezegd van harde op zichzelf staande licha.
men; een zuil is doorgaans rond.
Een kolom kan ook vierkant zijn; ze kan dienen om beelden en
dergelijke omhoog te houden, ofwel deel uitmaken van een gebouw,
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920. ZWEER, PUIST.
Verheffing van de huid tengevolge van ortbinding van het
weefsel.

Bij een zweer heeft er een zekere ettervorming plaats, die zich
vervolgens uitstort.
Bij een puist is de ettervorming veel geringer en meestal heeft
er geen uitstorting vaû etter plaats.

De gesloten achtersalerii, welker zoldering wordt gedragen door houten
kolommen op vierkante voetstukken. De kolommen die het gebouv
moeten schragen

Op die tempel was een gewelfde koepel, en daatop rustte wederom op

pilaren een kleinere tempel, die het heilisste der heilisen was, Geen
kerk was zo smaakvol versierd als die van H, Naastheen de pilarcn waren
de fraaiste laurierbomen ceplaatst,

917. ZUINIG, SPAARZAAM.
Niet verkwistend.
Zuinig drukt uit, dat mcn er voor zorgt niet te veel uit te geven,
of^ van iets niet meer te gebruiken dan stiikt noodzakelijk is..- Spaarzaam is, sterker dan zuinig: het duidt aan, dal men nog

wil sparen of overhouden.

Hii

moet zuinis leven, dsar zijn inkomen niet

met uw brandstofen.

gtoot is. Ga zuinig om

Een srondise Vlaamse opvoedinE zou van miin Siska een bekwame
en spaatzame huisvrouw gemaakt hebben, (CoNsctsr.tce') Zal de vliitige
en spaatzome dan moeten arbeiden voor de vadsigaard en de doorbrenger ?

918. ZWAARD, DEGEN, SABEL.
Wapenen om te steken of te slaan en die in een schede aan de
zijde gedragen worden.
Zwaard is een blank tweesnijdend wapen, brçder dan een degen
en rechter dan een sabel.
Deg-en is een smal en puntig stootwapen, langer dan een dolk,
van de lengte van een sabel.
Sabel is een gebogen zwaard met één snede.
Naar het zwaard srijpen. Tenslotte heeft men het Twaard laten beslissen.

Graaf Arnold stond midden in de grote zaal met de degen in de vuist.
De Romeinen, die in de oorlog de deeen met zoveel roem voerden.
De veldwachter is erbii met ziin blote sabel I Als zijn vrienden kwamen
oplopen, werd er gewerkt met de gewichten, geschermd met oude sabels.
De kleine lan, met een blikken sabel en papieren patroontos om, en
in de arm.

hoaten geweertje

919. ZWAK, KRACHTELOOS.
Zwak betekent niet sterk, ongeschikt om veel tegenstand

bieden.

een

te

Krachteloos is sterker dan zwak en betekent geheel zonder
kracht of van alle kracht beroofd. Daarom kan het in- vele gevallen

niet, of althans niet zonder wijziging van het begrip, dodr zwak

vervangen worden.
Dat kind is nog ers zwak. De zwakke bezetting yan het fort was oorzaak van de spoedige ovetgave,
Een teder, kruchteloos eestel. Ziin lichaam, dat krachteloos en kwiinend bleef,

Ziin

woord is krcchteloos geworden, de tovemacht ziiner velspre-

kenheid is yergaan.

921. ZWOF,GEN, SLAVEN, SLOVEN.
Zware arbeid verrichten.

Zwoegen is hijgen, sterk ademen, tengevolge van zwate arbeid;
het wordt dus gezegd van een zeer sterke krachtsinspanning.
Slaven wordt gebruikt om het aanhoudende of langdurige van
de zware arbeid uit te drukken; het doet denken aan een slaaf, die
hard moest werken van de vroege ochtend tot de late avond.
Wil men naast het tangdurige van de arbeid, ook het vermoeiende
en afmattende op de voorgrond plaatsen, dan gebruikt men sloYen.
Zwoegen roor het daseliiks brood. Zwoegen van de vroege morgen
lot de lale avond.
Altijd moet hij slaven en zwoesen.
Die arme werkman moet heel wal sloven voor een karis loon.

655

VOORBERICHT
Synoniemen zijn ntet alleen geli j kbetekenende woorden,
die elkaar volkomen dekken en dan ook in alle omstandigheden 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 dezelfde 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 hierover verschenen. De belangrijkste uitgaven op dit gebied
waren het thans verouderde < \Toordenboek der Nederduitsche Synoniemen > cloor Weiland en Landré ('s Gravenhage, 1821) en het < Handvroordenboek van Nederlandsche 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.

