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248. BT,H'ELZEN, BEVATTEN.
Inhouden. (van brieven en geschriften).
Behelzen slaat op de hoofdinhoud van een brief oi geschrift.
Bevatten wordt gebruikt, wanneer het gaat om andere onder-

werpen, die in een geschrift worden aangeroerd of besproken.
Die weinige woorden behelsden de uitdrukkinc van een grenzeloze

Iiefde, Het tweede lied hehelst nos nteer levenswijsheid.
Hare brieven bevalten veel proevcn van gczond oordeel, Het stttk

bevat niet minder dan 200 afwijkinsen van het oo!,spronkelijke.

249. BETIOEFTE, NOODDRUFT.
Gemis van hetgeen men niet kan ontberen.
Behoefte is gebrek aan hetgeen voor een bepaald doel nodig is.
Nooddruft is gebrek aan het allernodigs're, aan het onontbeer-

lijke om te leven.
Er was behoefte aan turf. Voor de wederopleving van de niiverheid is

er vooral behoefte aan kolen.
In iemands nooddraft voorzien.
Maar ach ! dat cii in nooddruft leeft,
Dat drulct mijn ceest ter neer. (SpaNolw)

250. BEHOREN, BETAMEN, PÀSSEN, VOEGEN.
Duiden op een verplichting om in bepaalde omstandigheden op

een aangewezen manier te handelen.
Behoren duidt geen nadere redon aan voor deze verplichting.
Betamen beschouwt deze als een natuurlijk gevolg van ons

plichtsbesef, als een zedelijke verplichting.
Passen en voegen stellen deze verplichting voor als ecn gevolg

van de omstandigheden.
Goed met lcwaad te vergelden, dat is niet zoals het behoort. Dat hij een

beroep behoort te cloen op het zogenaamde vollc achter de kiezers.
Die gedachten, wellce ons op zulk een gewichtig tijdstip betamen.

Hii ziet duidelijk dat het hent betsûmt zijn v,oord te houden,
Oorlogvoeren, bloedverkwisten, past de duivel - niet de Christen.

(TorrrNs) De eerbied vocr de waarheid, die de tnon yqn v,etensclxap en
de wijsgeer past (v. ErosN)

Zullc een toon vcegt u niel.

25i. tsEKEND, RUCI-ITBAAR.
Waarvan een aantal personen kennis dragen.
Bekend worden zegt men van iets, dat voor openbaarheid be-

stemd was.
R.uclrtbaar v'orden zcgt men van iets, dat geheirn had moeten

blijven, of althans te vroeg openbaar gemaakt wortlt. FIet onderstelt
dus altijd onbescheidenheid.

Toen dil plan van het genteentebesîuw bekettd verd, lokte het dadelijlc
felle protesten uit.

De maairegelen der regering tot intrekkinc van de hanlcbiljetten, waren
rachtbaar geworden.

252. BEKENDMAKEN, AANKONDIGEN, BERICTITEN.
Bekendmaken is de algemene term om iemand te laten weten

dat iets gebeurd is of gebeuren zal.

733

Aankondigen is min of meer plechtig - mondeling: schrifte'
liik of;; ànàËre wiize - doen weteir' dat ièts gebeurd is of .geteuren
iâi. -"1'tréftèpaalàe denkbeeld. dat de kenniigeving geschiedt door

"î'iâirùégl 
ietiâ"0 van gczag, of althans dic daartoe bevoegd en

geroepen is.' lferichten onderstelt, dat de mededeling van een leit meer
biizonàèï à6o. een bepaalde persoon' tot wie,het bcricht komt'
#I"";;iik -of *'éiens*dard is:' het kan mondeling of schriltelijk
gebeuren.' - - tj, datum (ler inschriiving zal in de daebladen bekendgenuakt wor-

den,"-'be 
gezant moest het overliiden van ziin meester aankondigen' Een

heraut-kontlicde den volke plechtig de ttoonsbesliicing van de nieuwe

kinine aan. be geboorte van de ionge prins werd door heî lossen van

kano nsc ho te n aange kondigtl.
ù'o"ht ,, dezi avond'nos iets sebeuren' beicht otts onmiddelliik'

Wii kunnen u berichten, 7o1 v';i allen ons redeliik wel bevintlen' Het
was nodig, dit vooraf aan de lezer te beùchten.

253. BEKENNEN, BELIJDEN.
Ziin sevoclens of daclen, die niet bckend waren, nrededelen'
Eëk;fnd wordt vooral gezegd van daden, die men liever ver-

uorgén triO willcn houden, maaidie nren min of mecr gcdwongen
moet bekend maken,-'-'-'nôiiio"n 

is het meer plechtige woord en heeft een edeler betc-
r.cnii-a-âài trèt vaak duiàt op éen vrijwillige schuldbelijdcnis, ge-

naard met ecn eevoel van berouw.--- - i;;."t"i;"iioest hii schuld bekennen. Hii heeft bekend. dat hii mede-
plichtie was aan de diefstal.'- uii ""i iiroun'vol'hart nnet nten ziin zonden beliiden' Ziin schuld
beliiden,

254. BEKLAAGDE, AANGEKLAAGDE, BESCHULDIGDE.
Persoon tegen wie een klacht is ingediend.
i" OJ g"fon" spreektaal wordt-weinig. onderscheid gemaakt

tussen dèteîrie termèn; wel echter in de rechtstaal'"-"" ii"r.i"igàii is- oà uii"m"ne term om de persoon aan te duidcn
tesen wic rechtsinganc verlecnd is.--'--iàn;;ki";grte- 

is*hjj, die r'regens een overtreding terccht stf i!:
Besc"huldigàe wordi gezegd van hem. die uegens een mrsdruf

vervolgd wordt.'Het proces-verbaal zal door de beklaaede of ziin gennchtigde utorden

orarrtikuna. Volsens verltlaringtn van getuigen en de bekentenis van de

beklaagde, v,qs $. 114gekoch1." oi îàie"t loasde àroee ziin eigen verdcdisi'ts voor' Daar verschiinl
de aangeklaagde zelf in het midden der vergadering'

liii 6eefde-att een heschultligtle' wie nrcn terecht een srove rnisdaad

noitiirt. be stukken werden in ele kriigsraad' in afwezisheid van de be'

schuldipden, eelezen.

255. BEKOMEN, VERKRIJGEN, VERWERVEN, BEHALEN.
In het bezit van iets komen.
f,;;; vi"r ;e.kwoo;den drukken ook uit, dat men zich^ inspan-

nine oi moeite getroost heelt om tot het bezit te geraken, ofwel, dat
;é; ;;. uidan îi"t bewust, werkzaam voor geweest is'"'-"'ùà'.l.itiË"ii iJit.tte. 'dan bekomen, veiwerven is sterker dan
verkrijgen.
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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.




