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Bevelligen is sterker dan beschermen en beschutten, omdat het
te kennen geeft, dat de toevertrouwde zaak of persoon in veiligheid
komt.

Wie God bewaart, is wel bewaûd. De onschuld te bewdren, te ver-
dedisen.

Heer, behoed ons, wlj vergaan (Mlrru., 8,25.) Kom, geen yrees, God
behoedt ons allen !

Ben Ik dan niet hler, om u te beschermen? Zij hleld de arm bescher-
mend boven het hoofd. Hare zwakheid zelf maakt, dat wii haar lief-
hcbben, haar willen beschermen.

Alzo zal de Heer der heerscharen Jerusalem beschatten. (Jes., 31,
5.) Cesar deed daar een toren bouwen, om zijn werk te beschatten. Een
verhemelte van groen of rood laken, onder hetwelk men yoor de zonne-
stralen beschut is,

De ovèrheicl moet voldoende macht en gezag bezltten, om de vreedzame
burgers, die zich op haar verlaten, te beveiligen. Het tochtschut. dat haar
tegen een gure wind, die op de ramen stonrl, heyeîlisde.

3I5. BEWEGEN, AANSPOREN, AANZETTEN,
OVERHALEN.

Tot een besluit of een handeling brengen of van gezindheid doen
veranderen.

. Bij .bewegen kan de tegenstand, die men te overwinnen heeft,
getrng zun.

Bij aansporen is de tegenstand nooit gering.
Aanzetten wordt meestâl gebruikt van een aansporing ten

kwade en bierbij is ook altijd tegenstand te overwinnen.
_ Overhalen is eigenlijk het sterkst, daar het onderstelt, dat men

Diet alleen iemand tot een bepaalde handeling of gezindheid moet
brengen, maar dat men hen zelfs moet doen terugkomen op een
tegenovergesteld plan.

Welke driifveren hem voorldurend bewogen, weten doen wiJ het niel,
Het eniee, dat mij nu zou kunnen bewegen tot het aannemen van die
gtote schatten.

Opdat de levenden tot navolging van de deugden der gestorvenen zouden
aangespoord worden, Men moet die leerlins steeds tot meer ijver aan-
$torcn.

Het was de begeerte naar roem, die een man, anders met uitnuntende
hoedanigheden van verstand en hart beeaafd, heeft aangezet, om een
vals profeet îe worden. De jongelins werd nu door de nieuwsgîerigheid
aongezet on te blijven y'aar hij was.

De rnensen lot het goede over te halen en van het kwade af te schrik-
ken. Hii liet zich eindelijk door het uanhouden der Koninsin oyerhalen,

317. BEWEREN, STAANDE HOUDEN, VOLHOUDEN.
Beweren is een mening opperen, dikwijls met de bijgedachte

zonder deugdelij ke bewi_j sgrond.
Staande houden ol yolhouden is iets met nadruk blijven be-

weren, ondanks tegenspraak.
Hij beweerde, dat de genonren maatregelen overbodig waren.
Ge moact zeggen wat ge rvilt, ik bliil staande houden (volhouden\,

dat deze niaatregelen beslist noodzakelijk waren.

318. BEWEREN, VOORGEVEN, VOORWENDEN.
De drie werkwoorden drukken uit, dat men twijlelt aan de

waarheid van hetgeen iemand zegt.
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Beweren is zeggen dat het zo is, desnoods zonder enige bewijs-
*tonli'itiîîâit -iâii- tii", doih zotâne het bewijs niet seleverd is,

Éan men het nog niet als waarheid aannemen.--- Vàotnèi"n-àuidt aan, dât men alle reden heeft om aan de waar'
neia vài'ie--a;à;;;;iAËnié twijfelen; het is zo soed als zeker, dat
hii onwaarheid sPreekt.-'-î;;;;h;;'A;"Èf uit' dat men opzettelijk onwaarheid spreekt
omeenofanderdoeltebereiken;watmenvoorwendtrsdusbesllsl
onwaar.-""--M"n 

beweert. dat zii een uitstekend karakter heeft' Hii beweett stilf
en stral<. het gezien te iebbent. Men beweeû, dat Lucifer een politîeke

alleeorie is.-" fii;'iofroor, ziek te zÎitt. Zii gafvoor, hoofdpiin te hebben en daarom

aiemand te kunnen ontvangen.'-È;";;;ià;;i, [i"it, oisttteldheid voor' om niet aan de vereaderins
le moeten deelnemen.

319. BEWONER, INWONER' INGEZETENE.
Bewoners is de algernene benaming van hen die een plaats,

€en huis, een stad, enz. bewonen'--- ïilô"eri -itiât ôp de bevolking' die binnen zekere grenzen
verbliift.'-"TiË"".t.nen ziin de vaste bewoners van een plaats, in tegeo'
stellin;-;;i--Aè àiàtin slechts tijdelijk verblijf houdende vreem'
delingen.------"-Oot 

hij eigenaar en bewoner is van een zwierig huis' Nederland en zlin
beio,neri, De laatst overgebleven bewonet der aarde'"- 

D;-ir;;r;r;à; haat haâ de semoederen van de ïnwoners (van Gent)
onttiokàrr. be zaak des lands en van ziin verdrukte inwoners' De manne'

liike inwoners der gemeente''' H;;à;;;â; ii"tlo"e. àf ied"r î,gezetene van Noord-Nederland heette

ui-iiaiii iàtii niu;iair. Tot di uitoefenine van het kiesrecht wordr
iàoi N"tt"ùo,ndert sevorderd' dat zii Ïnsezetenen ziin' Vele 'rder aan'
zie nliiks t e Ant w e rps e îngezet enen'

320. BEWUSTHEID' KENNIS.
Bewustheid is een niet opzettelijk verkregen kennis van het

€en of ânder.-"' ï"iîTt*it door lering of onderricht, door oefening' onderzoek,
studie verkregen bekendheid met iets'"--- - mi biîin altenes toi de bewustheid van ziin u'are toestdnd telus te

nu"i, n"i o"ri"hl te dienen' te verdruklcen en te knevelen, de bewustheid
hiervan iaagl sterker dan een viiand op de hielen'---v"ï 

iii-ironaice kennis tan ziin onderwerp. zoals de historische docu'

^;;;;i;r; 
die leverden' Men moet tot kennis van zich zelven zien te

komen.

32I. BEZEREN, KWETSEN, \ryONDEN, KNEUZEN.
Een lichaamsdeel beschadigen.
B;;;i;; is-àé iwattste uitctrukking; meestal drukt het niets

anders uit dan het veroorzaken van pijn'-"--iGi;* ;n-âLlstèit noodzakelijk ^eén lichamelijke beschadiging'
die echter het leven niet in geYaar brengt-:"- -w;;àd;Lân 

èèn t"ueÀtievaarlijke kJwetsuur aanduiden en wijst
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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.




