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Het is moeilijk de oorsprong van dat woord te beoalen, De lengte van
die lijn kan men op de volgende e,ijzs bepalen. Op liet bepaaldc uur
ku'amen de leden in vergadering bijeen.

De datuLn van 't examen is reed,s vustgesteld. De priizen van de voor'
neomsle levensmiddelen werden bii verordening vsstgesteld'

274. BEPRATEN, OMPRATEN.
Bepraten is door praten tot iets bewegen, ergens toe overhalen.
Ompraten is iemand door praten van gevoelen of partij doen

v€randeren, met mooie praatjes overhalen.
Hij liet zich door ziin familie bepraten,
Hij heeft zich door een rijke erftonte lateil ornpraten en nu bestriidt

hii wat hii eertijds verdedisde.

275. BEREID, GEREED.
tsereid duidt enkel de gezindheid aan om op een gegeven ogenblik

datgene te doen of te ondergaan wat door een bepaling is uitgedrukt
of uit het verband blijkt.

Gereed onderstelt voorafgaande beschikkingen.
Hij stond tat iedere dienst bereid. ll'ees ahijd bereid tot verantwoordins

aan hem die u rekenschap vragen zal. Hij was tot vele toegevingen bercid,
Zijt eii gereed om mee te caan? Rond die tiid uaren zii met hun uit-

vinding gereed. Die gereed waren sinsen met hem in tot de bruiloft.
(vsrru. 25, 10.)

276, BEREKENEN, UITREKENEN, OPREKENEN.
Berekenen, nagaan hoeveel iets kosten kan, ramen, begroten.
Uitrekenen, een berekening maken nlet het doel een zekerc

uitkornst te verkrijgen.
Oprekenen, samentellen, uitrekenen hoeveel zekere geldsommen

te zamen bedragen.
14/ij hebben de kosten van die ondernerning zo nauwkeurig ntoselijli

berekend.
Iets tot op een lrulve cent na uitrelcenen. Reken dat nog eens optli.uw uit,
Ilinst en veriies v,crCen opgerekend. Reken eens oo wat dat partijtje

mij gekost heefl.

277. BERGEN, I]EWARIiN, WEGLEGGEN, WEGSI-UITEN.
Tegen verlies of beschadiging beschermen.
Bergen is op een veilige plaats brengen om voor ogenblikkelijk

dreigend gevaar te behoeden.
Bewaren is op de duur aan beschadiging onttrekken, zorgon

dat het niet verloren gaat of vervreen-id wordt.
Weglcggen duidt aan, dat de zaak, om haar beter te bervaren,

naar een meer verzekerde, buiten bereik van vreemden geiegen
plaats, wordt overgebracht,

\Yegsluiten drukt uit, dat men hetgeen men bewaren wil, tot
grotere zekerheid, een plaats achter slot geeft.

De zeilen hereen, Het lijf bereen. Het schip verging, maar volk en
Iading werden geborgen.

Het werd achter slot en grendel bewuard.
I{ij had al die kostbare boeken weggeleed. Klederen, die nten sleclts

op Jeestdagen draagt, worden in de tussentijd veggelegd.
Geld en waardevolle voorwerpen moet meil zorgvuldig wegsluilen.
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278. BERICHT, TIJDING, KENNISGEYING,
MEDEDELING, BEKENDMAKING.

Wat tot iemands kennis gebracht wordt.
Bericht en tijding onderstellen dat demededeling metenigebelang-

stelling ontvangen worCt.
Bericht is het verslag van de gebeurtenis, tijding is enkel de

mededeling van hec feit.
Kennisgeving en mededeling sluiten niet noodzakelijk in dat

ze met belangstelling ontvangen worden. Beide zijn altijd gericht
tot een bepaald persoon.

Bekendmaking, evenals icennisgeving, worden meestal gebruikt
voor min of meer plechtige, vormelijke, alsmede voor ambtelijke
mededelingen of berichten. Beide worden dikwijls door elkâar
gebruikt.

Bekendmaking, bericht en lijding zijn niet noodwendig tot een
bepaald persoon gericht.

Bij de vriendeliike waard won îk berichten in.
Toen hel bericht van zîjn benoeming tot minister in den lande bekend

werd.
Hii bracht ons soede tijdins, De tijdine, dat zij behouden varenasn-

gekcmen, werd overal met vreugde begroet.
Binnen drie of vier dagen ontrangt cij ntijn olficiële kennisgevîne,

Zo ontving ik dan ook kennisgeving, dat ik docr de Rotterdamse Maat-
schappii tot lid benoemd uas. (r. v. t-sNNep)

George Sand ontleende voor haar roman yeel van ziin mededelîngen.
De kritiek moet ellce mededelins op zicit zelf beproeven.

Behendmaking van overlijden.

279. BER.OEP, AMBACI{T, BEDRIJF,
HANDWERK, NEI{ING.

Maatschappelijke werkzaamheid, waardoor men in zijn onder-
houd voorziet.

Beroep is de meest algernene en ook de edelste uitdrukking;
zij onderstelt meer een geesteliike dan een lichamelijke v/erkzaamheid
waarvoor studie nodig was. Het vereist ook rneostal een benooming
of aanstelling. Soms wordt het ook gebruikt in de ruimere opvatting
van ambacht en nerîng,

Ambacht, bedrijf en handwerk wordt gezegd van bedrijven,
waarbij lichamelijke arbeid hooldzaak is. Ambacht slaat hoger dan
handwerk, omdat hierbi.i enige kennis en een grote mate van handig-
heid worden vereist, die men verkregen heeft cloor oelening en
nadenkenl het omvat ook meer verscheidenheid van werkzaamheden.

Handu,erlc duidt meer op arbeid, die met de handen wordt ver-
richt en waarvoor in de eerste plaats kracht en vaardigheid vereist
worden.

Bedrijf onderstelt datgene waarmee rnen zich bezig houdt in
de ruimste zin van 't woord, een arbeid, die verscheiden verwante
zaken ornvat.

Nering is een kostwinning waarbij vooral handel drijven op
de voorgrond staat,

De vriie heroepen. Hii is advocaat van beroep. Ziin broer is kleerma-
lcer van beroep,

Het timmeren is een ambacht. Il'elk ambacht oefeilt hii uit?'t Is
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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.




