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persoonlijke snapshots van wat VEEL 70-PLUSSERS opvallend vaak 

overkomt en doen  

Amsterdam, 9 augustus 2019 -  Gerard B. Kosse - Ludgerjaargang 62-67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                JEZELF BLOOT GEVEN: VROUWEN DOEN DAT BETER & PERSOONLIJKER DAN MANNEN 

 

 

Wij, 70-plussers, vinden het meeste van wat we doen heel gewoon en vanzelfsprekend. Het enige 

wat ons sterk opvalt, is het feit dat dat we minder kunnen doen dan vroeger. Slijtage, stramheid, 

en een lange lijst van andere gezondheidsklachten zijn ons welbekend. Maar we hebben meestal 

niet in de gaten dat we ons in sociaal opzicht heel leeftijd-specifiek gedragen. Anders gezegd: veel 

van wat we doen en laten is kenmerkend voor onze Senioren-leeftijdsgroep. Vooral als we letten 

op de door onszelf geïnitieerde interacties met jongere generaties en ‘hulpbehoevenden’. 

 

Als je Googelt met de zoekopdracht <leeftijdsgebonden gedrag van ouderen>  dan stoot je op 

meer dan 27.500 publicaties. Echter, als je die doorbladert, dan blijken deze teksten vooral 

uiterlijkheden en last veroorzakende gedragskenmerken van onze leeftijdsgroep in kaart te 

brengen. De literatuur richt zich namelijk vooral op onderwerpen die  relevant zijn vanuit de optiek 

van de jongere generaties; dus de generaties die onze AOW- en Zorgkosten moeten ophoesten. 

De door deze jongeren geschreven artikelen en studies richten zich daarom voornamelijk op 

problematische zaken als onze afnemende seksuele activiteit, gedragsstoornissen, dementie,  

depressies, vereenzaming, zorgbehoeften en meer van dezelfde narigheid. Heel typisch….! Deze 

eenzijdige aandacht voor onze Seniorengroep is daarmee  een typerend voorbeeld van markt-

werking: de nog steeds toenemende vergrijzing schept steeds meer gespecialiseerde banen!  

Ook gaan veel publicaties over de manier waarop men maximaal aan ons kan verdienen. Ook heel 

typisch voor onze markt-gerichte cultuur! De huidige, Westerse (blanke) 70-Plussers vormen 
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namelijk voor het eerst in onze Westerse geschiedenis een kapitaalkrachtige generatie die heel 

wat te besteden heeft en dat ook graag doet. In veel niet-westerse culturen was de rijkdom altijd 

al in handen van de oudsten. Maar dat ging niet gepaard met het spenderen ervan voor eigen 

comfort, recreatie en genot zoals bij ons in het Westen.   

 

Minder opvallend dan onze hiervoor aangeduide mankementen, is het feit dat we ons op een heel 

typische, leeftijdgebonden manier gedragen: véél en véél minder egoïstisch en egocentrisch dan 

voorheen! Naar mijn mening wordt onze 70-PLUS leeftijd vooral gekenmerkt door het feit dat 

we op allerlei manieren belangeloos GEVEN!  We zijn opvallend royaal! Te pas en te onpas trekken 

we  onze beurs om kinderen, kleinkinderen, aardige jongeren en (verre) ‘hulpbehoevenden’ iets 

toe te stoppen! Dat geldt ook voor onze tijdsbesteding: Als vrijwilliger zijn we dominant aanwezig 

binnen allerlei zorginstellingen, sportclubs en culturele organisaties die het hebben moeten van 

onbetaalde arbeid. En passant geeft ons dat <een goed gevoel>. Immers, we geven op die manier 

uiting aan onze genetisch ingebakken altruïstische neigingen. De gelovigen onder ons, kunnen hun 

barmhartigheid en zorgzaamheid bovendien ook nog eens duiden in termen van deugdzaamheid,  

naastenliefde, en een zinvol leven -- allemaal zaken waarvoor zij  in het hiernamaals dan ook 

rijkelijk beloond worden!   

 

 

Het viel me onlangs op dat het werkwoord <geven> zo’n grote en veelzijdige plaats inneemt binnen 

onze taal. Anders gezegd: binnen onze ‘talige werkelijkheid’. Doe jezelf een plezier, en ga eens naar 

WWW.SYNONIEMEN.NET en WWW.WOORDEN.ORG . Je zult dan zien dat er meer dan 130 

betekenissen/belevingen zijn die <geven> bevatten. Ook zijn er 66 Nederlandse spreekwoorden en 

uitdrukkingen waarin <geven> de centrale rol speelt.  Het dialectenwoordenboek kent er zelfs 198! 

In de BIJLAGE vind je een uittreksel van de synoniemen van dit zo belangrijke werk-woord! 

Bovendien tref je er 3 grafische weergaven aan van drie begripsnetwerken, namelijk van: 

de 3 geef-synoniemen die m.i. karakteristiek zijn voor het gedrag en de houding van 70-Plussers:  

I. Geven opgevat als <WEGGEVEN/VERLENEN> 

II. Geven opgevat als <GUNNEN> 

III. Geven opgevat als <DELEN/VERZORGEN> 

http://www.synoniemen.net/
http://www.woorden.org/
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Het is een bekend gegeven: Opa’s en Oma’s verwennen graag hun kleinkinderen en kinderen! In 

deze volgorde! Op internet vind je allerlei afbeeldingen van de <liefelijke, wat zoetsappige 

knuffelsfeer> waarbinnen die verwennerij gestalte krijgt. In de Bijlage geef ik (op blz. 11) daarvan 

een voorbeeld. Dat weggeef-gedrag beperkt zich echter niet tot onmiddellijke nazaten. De haast 

niet meer te tellen aantallen weggeef-campagnes die worden erkend door GOEDE DOELEN.NL 
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rekenen de 70-Plussers tot hun zéér belangrijke  - zo niet allerbelangrijkste -- groep particuliere 

donoren! Naar schatting van een Fondswerver voor Goede Doelen.nl schonken 70-Plussers in 2017 

ruim 25% van wat er dat jaar aan giften van particulieren binnen kwam. Dat is relatief heel veel als 

je in aanmerking neemt dat ze minder dan 15% van onze bevolking uitmaakten. 

Over de motieven  van die gulle houding van 

vooral Nederlandse Senioren, is heel wat 

gespeculeerd. Samenhangend met het gegeven 

dat de cultuur van deze leeftijdsgroep vroeger 

sterk werd gekleurd door het begrip <schuld> dat 

de christelijke kerken verkondigden, wijst men 

dan op het motief <afkopen van schuld-

gevoelens>.   Ik vind die verklaring onvoldoende. Ons genetisch aangeboren altruïsme speelt m.i.  

een veel sterkere rol.  Dat onzelfzuchtige gedrag krijgt juist in onze Laatste Levensfase een grote 

kans. Immers, op onze gevorderde leeftijd zijn we ons bewust geworden van de relatief geringe 

waarde van bezittingen. “Ons laatste hemd heeft geen zakken”, zegt het spreekwoord terecht. 

We geven onze overtollig geworden spullen en centen daarom weg. Het 3e Deel van deze Serie 

Bijdragen -- OPRUIMEN -- ging daar verder op in1. Ook is het zo dat we tijdens de 70 jaren achter 

ons heel veel lief en leed hebben meegemaakt en tal van inzichten hebben opgedaan. Dat zal bij 

veel leeftijdsgenoten hebben geresulteerd in een toegenomen empathie! 

 

Op onze gevorderde leeftijd zijn de meesten van ons milder geworden. In samenhang met onze  

toegenomen empathie realiseren we ons steeds meer wie 

we zélf zijn en hoezeer ons gevoel “mezelf te (mogen) zijn” 

samen hangt met onze houding ten opzichte van anderen. 

We leggen onze wil niet meer, of nauwelijks meer, op aan 

anderen. De kinderen zijn groot. Employees en collega’s zijn 

er niet meer. Kortom: we voelen ons nooit meer 

‘gedwongen’ om anderen te conformeren aan onze 

inzichten en wensen. Dat heeft alles te maken met het feit 

dat we ons niet meer hoeven in te spannen voor een goed 

belegde boterham. We hoeven niet meer te werken voor 

ons geld en er is geen enkele reden om te concurreren met 

wie dan ook. Geen wonder dat we vanuit onze 

comfortabele, vrije positie alle anderen het beste gunnen! 

Het geeft ons zelfs veel voldoening te zien dat iemand 

anders zich prettig voelt of iets krijgt dat hem blij maakt. 

<Geven> is een makkie op onze leeftijd!  

                                                           
1 OPRUIMEN TYPEERT ONS 70-PLUS-GEDRAG TEN ZEERSTE 
Zie: http://www.postvakh3.nl/dagen%20van%2070-plussers%203.pdf  

http://www.postvakh3.nl/dagen%20van%2070-plussers%203.pdf


5 
 

Dat gepensioneerden het overgrote deel uitmaken van de 5,8 miljoen mensen in ons land die 

regelmatig een helpende hand als vrijwilliger uitsteken, zal niemand verbazen. Ze besteden 

gemiddeld 7 uur per week aan hun onbetaalde, maar gelukkig makende taken2! Hoe groot het 

aandeel van 70-Plussers binnen die groep precies is, heb ik niet kunnen achterhalen.  Maar het zal 

ongetwijfeld zo zijn dat onze inbreng als vrijwilliger afneemt naarmate we zelf minder energiek 

worden en/of ons meer als mantelzorger voor onze levenspartner of andere naasten moeten 

inzetten. Er komt bovendien voor velen van ons zelfs een moment dat we niets meer kunnen 

geven… Er is dan ook nauwelijks nog iets te beleven!  

 

Deze bijdrage begon ermee te stellen dat (Westerse, blanke) vrouwen zich gemakkelijker en 

persoonlijker bloot geven dan hun mannelijke soortgenoten. Binnen de context van deze bijdrage 

over ons bejaard, menselijk GEEF-GEDRAG zal dan niet meer verbazen. Geven en nemen zijn 

immers elkaars antoniemen. Studies over het uiten van gevoelens en aangaan van relaties tonen 

het keer op keer aan: De invloed van je geslacht op het uiten van emoties, is vooral bij hetero’s erg 

groot. (Hetero) mannen ‘nemen’ doorgaans meer dan ze geven. Bij vrouwen is dat juist andersom.  

En vergeet niet: 

 

GEVEN IS VOORAL 

EEN EMOTIONEEL GEBEUREN 

dat ook veel oplevert  

 

                                                           
2 OMVANG, INZET, RELEVANTIE EN ANDERE GEGEVENS OVER VRIJWILLERSWERK 
Een overzichtelijk artikel vind je hier: https://www.plusonline.nl/mensen-meningen/onderzoek-vrijwilligerswerk-
door-50-plussers-levert-kapitalen-op  

https://www.plusonline.nl/mensen-meningen/onderzoek-vrijwilligerswerk-door-50-plussers-levert-kapitalen-op
https://www.plusonline.nl/mensen-meningen/onderzoek-vrijwilligerswerk-door-50-plussers-levert-kapitalen-op
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BIJLAGE  
een greep uit WWW.SYNONIEMEN.NET  over     

GEVEN   
 

GEVEN is synoniem van een ander trefwoord: 

veroorzaken (ww) : 
aanbrengen, aandoen, aanrichten, aanstichten, baren, berokkenen, bezorgen, brenge
n, doen, geven, kweken, leiden tot, maken, met zich 
meebrengen, ontketenen, opleveren, opwekken, scheppen, stichten, ten gevolge 
hebben, teweegbrengen, toebrengen, tot gevolg 
hebben, uitlokken, verschaffen, verwekken, voortbrengen, wekken, zaaien 

leveren (ww) : 
aanleveren, aanvoeren, afgeven, afleveren, bevoorraden, bezorgen, bieden, brengen, 
fourneren, geven, opleveren, overdragen, overleveren, produceren, schaffen, toelever
en, toevoeren, verschaffen, verstrekken, voorzien 

overdragen (ww) : 
doorgeven, doorsluizen, geven, leveren, overbrengen, overdoen, overgeven, overhan
digen, overhevelen, overleggen, overleveren, oversturen, ter hand 
stellen, toevertrouwen, uitleveren, verplaatsen 

teweegbrengen (ww) : 
aanrichten, aanstichten, afdwingen, baren, berokkenen, bewerken, bewerkstelligen, b
ezorgen, geven, leiden 
tot, oproepen, opwekken, uitlokken, uitrichten, veroorzaken, verwekken, wekken 

organiseren (ww) : 
beleggen, bolwerken, fiksen, geven, houden, in het leven 
roepen, initiëren, klaarspelen, klaren, op touw 
zetten, oprichten, regelen, ritselen, versieren, voorzien in 

aanbieden (ww) : 
aangeven, aanreiken, afgeven, doneren, geven, langen, offeren, offreren, opgeven, o
verhandigen, presenteren, reiken, schenken, toesteken, toevertrouwen, voorhouden 

uitdelen (ww) : 
aanbieden, bedelen, dispenseren, distribueren, geven, ronddelen, rondgeven, rondstr
ooien, uitmeten, verdelen, vergeven, verlenen, verspreiden, verstrekken 

aanreiken (ww) : 
aanbieden, aangeven, geven, langen, offreren, overgeven, overhandigen, overreiken, 
presenteren, reiken, ter hand stellen, toereiken, toesteken, toestoppen 

bieden (ww) : 
aanbieden, bezorgen, brengen, geven, lenen, leveren, offreren, opofferen, presentere
n, reiken, schenken, toekennen, toestaan, toesteken, verschaffen 

overhandigen (ww) : 
aanbieden, aangeven, aanreiken, afgeven, geven, indienen, opgeven, overgeven, ove
rleveren, overreiken, ter hand stellen, toesteken, uitreiken 

verlenen (ww) : 
bezorgen, bieden, geven, gunnen, mededelen, schenken, toedelen, toekennen, toest
aan, toewijzen, uitdelen, vergunnen, verschaffen, verstrekken 

verstrekken (ww) : 

http://www.synoniemen.net/
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=veroorzaken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanbrengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aandoen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanrichten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanstichten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=baren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=berokkenen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=brengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=brengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=doen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kweken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leiden+tot
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=maken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=met+zich+meebrengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=met+zich+meebrengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ontketenen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opwekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=scheppen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=stichten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ten+gevolge+hebben
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ten+gevolge+hebben
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=teweegbrengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toebrengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tot+gevolg+hebben
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=tot+gevolg+hebben
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitlokken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verschaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verwekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voortbrengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=wekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=zaaien
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanvoeren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bevoorraden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bieden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=brengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=fourneren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overdragen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=produceren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toeleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toeleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toevoeren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verschaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verstrekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voorzien
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overdragen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=doorgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=doorsluizen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overbrengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overdoen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhandigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhandigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhevelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overleggen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=oversturen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ter+hand+stellen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ter+hand+stellen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toevertrouwen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verplaatsen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=teweegbrengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanrichten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanstichten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afdwingen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=baren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=berokkenen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bewerken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bewerkstelligen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leiden+tot
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leiden+tot
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=oproepen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opwekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitlokken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitrichten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=veroorzaken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verwekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=wekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=organiseren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=beleggen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bolwerken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=fiksen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=houden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=in+het+leven+roepen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=in+het+leven+roepen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=initi%C3%ABren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klaarspelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klaren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=op+touw+zetten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=op+touw+zetten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=oprichten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=regelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ritselen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=versieren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voorzien+in
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanbieden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aangeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanreiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=doneren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=langen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=offeren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=offreren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhandigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhandigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=presenteren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=reiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schenken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toesteken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toevertrouwen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voorhouden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitdelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanbieden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bedelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=dispenseren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=distribueren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ronddelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=rondgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=rondstrooien
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=rondstrooien
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitmeten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verdelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vergeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verlenen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verspreiden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verstrekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanreiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanbieden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aangeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=langen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=offreren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhandigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overreiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=presenteren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=reiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ter+hand+stellen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toereiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toesteken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toestoppen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bieden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanbieden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=brengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=lenen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=offreren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opofferen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=presenteren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=presenteren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=reiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schenken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toekennen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toestaan
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toesteken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verschaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhandigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanbieden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aangeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanreiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=indienen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overreiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ter+hand+stellen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toesteken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitreiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verlenen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bieden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gunnen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=mededelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schenken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toedelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toekennen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toestaan
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toestaan
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toewijzen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitdelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=vergunnen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verschaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verstrekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verstrekken
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bezorgen, fourneren, geven, leveren, schaffen, toedienen, uitdelen, uitgeven, uitreike
n, verlenen, verschaffen, voorzien van 
 

verschaffen (ww) : 
bezorgen, bieden, brengen, fourneren, geven, gunnen, leveren, opleveren, schaffen, t
oekennen, verlenen, verstrekken, voorzien 

bezorgen (ww) : 
afgeven, afleveren, bedelen, bestellen, brengen, geven, leveren, opleveren, overhand
igen, verlenen, verschaffen, verzorgen 

afgeven (ww) : 
aangeven, afdragen, afleveren, afstaan, geven, inleveren, leveren, opgeven, overgev
en, overhandigen,  

overmaken (ww) : 
begiftigen, bezorgen, distribueren, geven, ronddelen, toedelen, toerusten, toewijzen, u
itdelen, voorzien van 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=fourneren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toedienen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitdelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitreiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitreiken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verlenen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verschaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voorzien+van
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verschaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bieden
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=brengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=fourneren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gunnen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=schaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toekennen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toekennen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verlenen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verstrekken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voorzien
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bedelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bestellen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=brengen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhandigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhandigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verlenen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verschaffen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verzorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aangeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afdragen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=afstaan
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=inleveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=leveren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overgeven
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overhandigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=overmaken
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=begiftigen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bezorgen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=distribueren
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=ronddelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toedelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toerusten
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toewijzen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitdelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitdelen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=voorzien+van
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GRAFISCHE WEERGAVE VAN 3 KERN-SYNONIEMEN VAN <GEVEN> 

DIE TYPEREND ZIJN VOOR DE ATTITUDE VAN DE HUIDIGE, WESTERSE (BLANKE) 

70-PLUSSERS   

1. GEVEN OPGEVAT ALS <VERLENEN/WEGGEVEN>  
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GRAFISCHE WEERGAVE VAN 3 KERN-SYNONIEMEN VAN <GEVEN> 

DIE TYPEREND ZIJN VOOR DE ATTITUDE VAN DE HUIDIGE, WESTERSE (BLANKE) 

70-PLUSSERS   

 

 

2. GEVEN OPGEVAT ALS <GUNNEN> 
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GRAFISCHE WEERGAVE VAN 3 KERN-SYNONIEMEN VAN <GEVEN> 

DIE TYPEREND ZIJN VOOR DE ATTITUDE VAN DE HUIDIGE, WESTERSE (BLANKE) 

70-PLUSSERS   

 

3. GEVEN OPGEVAT ALS <DELEN/VERZORGEN> 
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TYPERENDE HUISSTIJL VAN 70-PLUSSERS  
VOORAL T.A.V. HUN KLEINKINDEREN 

 

 


