
174

390. DOMPELEN, DOPEN.
Dompelen duidt aan, dat het voorwerp geheel onder een vloei-

stof wordt gehouden.
Dopen-duidt aan, dat het slechts even in een vloeistol wordt

gestoken.- Het iizer *erd gedompeld in een bad van zoutzuut. Onder een luîd
eejuich dompelde het schip ziin steven diep in het water'

Hîi doopte de vingers in het water. Deze beschuit is te hard, doop ze
in de melk.

391. DODE, LIJK.
StoffelÛk overscbot.
Dode doet meer denken aan de persoon, zoals hij was vô6r

het overliiden, zoals wij hem gekend hebben.
Lijk âoet'uitsluitenâ denkèn aan het ontzield stoïelijk -omhu-lsel'

kon de dode nos eens opzien ! Hii was zo bleek als een dode. tezus
wekte de doden op.

Het lïik staat nog boven aarde. Een lilk ler aalde bestellen' Het slacveld
Iae bezaaid met lilken.

392. DOODSLAG, MANSLAG, MOORD.
Het benemen van iemands leven.
Doodslag is het algemene woord, hoewel- het minst gebrqike'

liike: het is élke slas. die de dood van iemand ten gevolge heeft.- 
Manslag is meestal een onvrijwillige doodslag; het wordt ook

gezegd van moord in ruimer opvatting.- -Moord is de daad van heim-elijk, vèrraderlijk, met voorbedach-
ten rade iemand om het leven te -brengen; als rechtsterm staat het
vaak in tegenstelling met doodsl.tg.

Om iet liik rc Sewaren, totdathet bti het proces over de doodslae had
cediend. Hil die opzetteliik een ander van het leven berooft, wordl, alt
schuldis aan doodslag, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste
viiftien iaren, (Wetb. v. Strafr.)

De manslag besaan door Milo aan Clodlus, Die haar zoon door man'
slae en vergift in lop van't riJk verhief.

nk" aoàistcs bàgaan met voorbedachten rade is moord. (Wetb. v.
Strafr.) Over de toedracht van de moord(van Yr'illem de Zwiiger) staan
ons twee met het feit celiiktlidise verhalen ten dienste. Verhalen vol van
moord en doodslas.

393. DOORBOREN, DOORSTEKEN.
Een scherp werktuig door een voorwerp steken.
Doorboren, dat eige;lijk betekent gelijk een boor gaan door,

seschiedt lansiamer en-verborzaakt dus mèer pijn dan doorsteken.
Vandaar dat*men in figuurlijke zin ook doorborcn gebruikt om een
srote smart aan te duiden.-- 'Doôrsteken 

betekent door steken een opening maken in iets,
met hei ene einde van een werktuig, waarvan men het andere einde
vàsthoudt; b. v. een aansnorrende-'pijl doorboort, maar doorsteekt
niet.

Het doorboren van metaol met behulp van de doorslag of drevel' Ik
zou naar ons dorp komen om hem met miin sabel le doorhorcn. (S'rneu-
vsts) Leonora kon deze laal niet aanhoren' elk woord dootboorde haar
hart. IIii sloeg de bliklrcn lreuric neer. ziin ziel van spijl doorbootd. -

Oim, door het openzeften van de sluizen en hel doorcteken van dc
dijken, de grote inundatie van het land te bewerkstellieen.
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394. DOORGAANS, GEWOONLIJK, MEESTAL.
Doorgaans betekent : in de regel, over het algemeen.
Gewoonlijk, gelijk men veelal of meestal ziet febeuren, wijst op

een gewoonte van de mensen.
- Meestal, in de.meeste gevallen, bijna altijd, geelt te kennen
dat er zelden van de gewoonte wordt àfgewek-en.

De tafeltjes voor de deur bleven doorgaans onbezet. Het v,oord ras,
zoals het doorgaans cebruikt wordt in Vlaamse redevoerineen. (yzt\-
uevlrr)

Met die laclt, welke alle yreemde klederdracht bij onze landsenoten
sewoonlïik verwekt. In de zin waarîn wij het eewoonlîik y-erstaan, is
Leiden niet beleeerd,

Meestal i,s onze opvoeding het wetk van gewoonte, niet van rijp beraad
en errutig nadenken. Vroomheid is wel m.eestal verbonden nrct een be-
paald eeloof, maar is niet dat seloof zetf.

395. DOORSCHIJNEND, DOOR.ZICHTIG.
Doorschijnend is datgene wat licht doorlaat, zonder dat men

een voorwerp dat erachter geplaatst is, goed kan'onderscheiden.
Ifoorzichtig_-is zo, dat men er een-daarachter geplaatst voor-

werp. kan zien., Wat doorzichtig is, is tevens doorschijnènd. Gewoon
glas..is doorzichtig en doorschijnend, matglas en porsêlein zijn doài
.schij ne nd.

Een klare stroom, diep en doorschijnend, die ook de voorwerpen op
de bodem doet onderscheiden,

Die wijnclazen en roe,nerc moeten nog even doorzichtig en slimmend
zijn, als toen zii pas geschilderd werden.

396. DOORZETTEN, DOOR.DRIJVEN.
. Ondanks.tegenkanting iets tot stand brengen of een mening
ingang doen vinden.

Doorzetten drukt vooral uit het bewerken dat een zaak tat
stand komt of ten uitvoer gelegd wordt door inspanning of volhar-
ding ondanks tegenkanting-of -onverschilligheid van and-eren.
. Doordrijven heeft een minder gunstife betekenis, daar het te
kennen geeft, dat men zijn doel tracht te bereiken, niet door over-
re.ding, maar alleen door gestadige drang, door vadthoudendheid en
wilskracht.

IYij hebben het doorcezet en het is ons gelukt. De Keizer had het be-
sluit genomen de grootse mactregel doot te zetten.

De klachten bewezen duidelijk, dat Floris een eigen, en wel een onbuig-
zame wil had, en die met klem wist door te drïjyen. Bii stedeliike besturen
en maatschappijen, bij ministers en bisschoppen had hii aaneedrongen om
de nieuwe spellins door te drîiven.

397. DOP, BOLSTER.
Dop is de schaal waarin iets vervat is.
Bolster is de buitenste bast of schil, die de harde kern omsluit

van sommige nootvruchten.
Deze noot, hard van dop en bitter van bolster, Zîi eet de kern (van de

hazelnoten), en gooit de doppen naar mijn hoofd. Beter een half ei dan
een lege dap.

Soms viel een zware druppel uit de noteboom in de afseslagen takles
en de gebarsten bolsters neder.
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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.




