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onder de kap lag in het natte dok, om later gesloopt te worden. (wenuurus
BUNING) Een locomotief slopen. Een ketel slopen.

Om de brand te stuiten, moest men de belendende huizen omhalen,
De muren werden dadelijlc omgehaald.

Dat men besloten had, om een groot sedeelte van het brandend seboute
met brandhaken omver le halen.

Om te beproeven of men de binnenmuur niet zou kunnen doorboren of
omvefwetpen.

I59. AF'BREKEN, STAKEN.
Iets doen ophouden.
Afbreken is iets doen ophouden, er een eind aanmaken, hetzij

voorgoed, hetzij tijdelijk, maar altijd met de bijgedachte dat het
onverwachts plaats heeft, terwijl men met de mogelijkheid van voort-
zetting of voortduring der handeling rekening houdt.

Staken is een eind maken aan iets waarmede men zell bezig is,
er al dan niet overlegd mee ophouden.

De lezins van clit stuk werd van tijd tot tiid afgebroken door enise
woorden ter verklaring. Door de duisternis was men cenoodzeakt het
gevecht af te brcken. AIle betrekking met ienand afbreken.

Nauwelijks echter waren de nasporingen in die richtinc aangevangen.
of zij werden op last van Prins Willem V voor goed gestaakt. (vrscrNs)

De loren, wiens bouw Artevelde zag staken, bleef onvoltooid. Dus
had de majoor sinds zijn huwelijlc alle omsans gestaakt met ziin zuster.

I 50. AFDANKEN, AFSTELLEN, AFZETTEN, ONTSLAÀN,
WEGZENDEN, WEGJAGEN.

Iemand buiten dienst stellen.
Afdanken gebeurt, wanneer men iemands diensten niet langer

nodig heeft, altijd met het bijdenkbeeld, dat het ontslag geen gevolg
is van ontevredenheid over de verleende diensten. Wanneer het
echter gebeurt omdat personen voor hun werk onbekwaam worden,
dan hecht men aan afdanken vaak het bijbegrip van enige mee-
dogenloosheid,

Afstellen en afzetten drukken steeds de bijgedachte uit, dat
het ontslaan 6f uit misnoegen over gedrag en handelwijze van de
beambte, 6f met willekeur en misbruik van macht geschiedt; ze zijn
alleen van toepassing op openbare ambten, de andere woorden
daarentegen op bedieningen van allerlei aard.

Ontslaan laat in het midden om welke reden het ontslag ver-
leend wordt.

Wegzenden en wegjagen zijn steeds het gevolg van grote mis-
noegdheid over gedrag of handelwijze van hem die op dergelijke
wijze ontslagen wordt. Wegjagen is de krachtigste uitdrukking.

Terwiil hii twee in ziin dienst striidende grote teldheren had moeten
aftIanken. De twee oude bedienden werden afgedankt.

Geen enkel openbaar ambtenaar is in Gent afgesteld of veranderd ge-
worden. (coNscteltcr) De Vlamingen stelden al de antbtenaren af, welke
door de eraaf benoemd waren. Er was aan de kas te Brussel een ontrouw
bediende: hii is sfeesteld en zit in de sevansenis.

Ziin eerste werk was de meeste voorname ambtenaren, die bij het leven
van ziin vader in dienst geweest waren, af te zetten. Ilaarover de konine
zo vergramd was, dat hii de rechters afzette,

Gij ziit van nu aan ontslagen uit de dienst van de prins. (nosn.-rouss,)
Vl/egens slapte in het bedriif, werden verschillende leden van het personeel
onlslagen,
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lllegens slecht gedrag werd hij wecgezonden. De meid werd wegge-
isaed.

16I. AFDELEN, VERDELEN.
Iets in delen scheiden.
Afdelen is iets zo scheiden dat de delen, hoewel van elkander

afgescheiden of althans onderscheiden, toch met elkander in betrek-
king blijven staan en te zamen het geheel blijven uitmaken.

Verdelen is sterker en sluit het begrip vân verdere samenhang
uit;_ het is zodanig splitsen, dat ieder vàn een aantal personen ee;
deel krijgt.

De kelder was in tweeën afsedeeld. Een school in klassen afdelen.
Een batalion is in composnieën afsedeeld.

De buit werd verdeeld. Nu is het eens gebeurd dat er wat minder te
vetdelen viel dan naar gewoonte, en hieruit rees een hevige twist.

162. AF'DR.UK, OVERDRUK.

_Afdruk wordt bij voorkeur gezegd van een exemplaar van een
geschrift. dat alzonderlijk uitgegeven is.

Overdruk onderstelt altijd, dat het een deel uitmaakt van een
groter werk of in een tijdschrift geplaatst is, en dat dus van dat
gedeelte enige exemplaren zijn overgedrukt boven het aantal, dat
voor het gehele werk of voor het tijdschrift nodig is.

Zend mij een sfdrak van dit blad. Hoeveel afd.rukken wenst gij?
Stuur mij een overdruk van uw artikel. Honderd overdrukken laten

maken van een zelter stuk in een dasblad.

163. AFDRUPPELEN, AFDRUIPEN.
Zie druppelen, draipen.

164. AFDWINGEN, AFPERSEN, AFZETTEN.
Door dwang iemand tot het afstaan van iets bewegen.
Afdwingen duidt alleen aan, dat er dwang gebruikt wordt om

iets van iemand te verkrijgen.
Afpersen is sterker : het duidt bovendien op misbruik van

overmacht.
, Afzetten is iemand op onwettige of onredelijke wijze noodzaken

geld te geven, door hem te veel - of jets dat hij niet schuldig is -te laten betalen.
Iemand ziin horlose afdwingen, Die de Vlaamse koopvaarders het

seld zouden afdwingen, of hunne ladincen buit malcen.
De edelen wandelden door de straten met de wapens in de hand, ieder

burger gewelddadic eeld afpercende. Een grote som gelds, als oorlogs-
belastins van de ingezetenen afgeperst,

Ik koop nooit iets bii A.: daar wordt men altiid sfgezet. Huigens vond
het eisenlijk heel gemeen, dat vrienden te zamen spelen om elkander afle
zetten.

165. AFGETROKKEN, VERSTROOID.
Duiden aan, het gemis van opmerkzaâmheid op datgene, \ilaarop

men behoorde te letten.
Afgetrokken geeft te kennen, dat men, de buitenwereld ver-

getende, geheel in zich zelf gekeerd is en niet de nodige aandacht
heeft bij hetgeen men doet.
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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.




