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<WEGWIJZERS: INVLOEDRIJKE MENSEN OP ONZE LEVENSWEG>

(MIJN BIJDRAGE AAN HET KERSTNUMMER VAN ONZE LUDGER ALUMNI-PERIODIEK HILVERSUM 3) 

Amsterdam, 9-12-2018 -- Gerard B.Kosse 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoofdredacteur Harrie de Valk nodigde alle voormalige Ludgerianen uit om in het thematische deel van het 

Kerstnummer van Hilversum 3 hun verhaal te vertellen over mensen en gebeurtenissen die van (grote) 

invloed zijn geweest op hun leven. Mijn bijdrage voor die Kersteditie diept dat idee verder uit en 

concentreert zich daarom op de aard, werkwijze en effecten van dergelijke invloed-rijke personen. Om 

ruimte te besparen heb ik kernbegrippen daar niet nader gedefinieerd, maar werden ze van een * voorzien 

met de toezegging dat ze zouden worden toegelicht in een bijdrage op onze alumni-website. Met deze tekst 

los ik die belofte in. Vooral met een niet-technische reflectie op het begrip <woorden>. Een helder zicht 

op hun essentie, uitwerking en beperking is onontbeerlijk als we het hebben over <invloed uitoefenen>.  

 

Op Polonius’ vraag naar wat hij aan het lezen is, antwoord Hamlet in het befaamde gelijknamige toneelstuk 

van Shakespeare met het ironische en wat humoristische zinnetje:“words words words”. Op het eerste 

gezicht gaf hij daarmee aan dat woorden-op-zich betekenisloos zijn; dat het slechts (cultureel- en 

tijdgebonden) instrumenten zijn om gedachten over te brengen. Maar al gauw blijkt in het verhaal ook dat 

woorden een zeer complexe relatie met iemands handelen, waarneming en emoties hebben.  Uit eigen 

ervaring weten we dat maar al te goed. Denk maar eens aan de keren dat je bedroefd of euforisch was. 

Toen schoten woorden te kort! Je realiseerde je wensen met woorden. En bij verdriet  voelde je je opgelucht 

als je er in slaagde om je zorgen, je angst, je teleurstelling, je gemis of andere negatieve emotie onder 

woorden te brengen en op die manier met iemand kon delen. Je werd er zichtbaar minder gestrestst door. 

Veel vormen van psychotherapie zijn daarom gebaseerd op deze intermenselijke, verbale communicatie. 

Sterker nog: ons hele leven is ons levensverhaal! En vice versa! In de  woordenwolk onder de titel van deze 

bijdrage staat de term <verhaal> dan ook centraal. 
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 Neem nu svp eerst even de tijd om in het plaatje op de vorige pagina elke term te bekijken en 

je daarbij af te vragen welke rol <woorden> daarbij spelen.…….En al gauw zullen er 

herinneringen bij je opkomen aan een heel breed scala van situaties waarin <woorden> een 

enorme, diverse invloed uitoefenden op je leven. Als lid van een seksuele minderheidsgroep, dacht ikzelf 

bijvoorbeeld  --heel voorspelbaar-- meteen aan situaties waarin anderen me uitscholden voor ‘vuile flikker’ 

in een poging me te isoleren en agressief gedrag bij zichzelf en omstanders uit te lokken. Het is een effectief 

voorbeeld van de negatieve gedrags-effecten van woorden. Je kunt het ook <pesten> of <treiteren> 

noemen.  Stapsgewijs gebeurt er in zo’n geval het volgende. Het is een mentaal traject <van-woord-tot-

specifieke-daad> dat altijd en overal en in elke cultuur wordt doorlopen: 

1. Iemand kiest een scheldwoord uit -- meestal uit onbehagen, onbegrip en eigen frustratie 

2. Hij gebruikt dit pejoratieve woord vervolgens om er iemand anders mee te diskwalificeren 

3. Hij heeft daarmee de bedoeling een waarnemings-verenging (vertekening) te bewerkstelligen bij 

zichzelf en bij zijn toehoorders. Zij kunnen door dat opgeplakte woord <flikker> niet meer zien wie 

ze voor zich hebben, maar zien slechts <een flikker>, dus een afkeuring verdienend wezen. 

4. Hij weet dat die waarnemingsverenging (vertekening) in zulke gevallen sterke  negatieve  emoties 

oproept bij zichzelf en omstanders -- in dit geval vooral: afkeer, woede en agressie.  

5. En dat gaat in alle gevallen gepaard met het (deels) uitschakelen van de morele code van 

gelijkwaardigheid. M.a.w. het uitgescholden wezen wordt niet meer als medemens gezien. Het is 

een afkeurenswaardig <object> geworden!  

6. Morele codes hebben vooral de bedoeling ons gedrag in een bepaalde richting te sturen. Vaak 

vormen ze daarom een drempel tegen agressie en ander destructief gedrag. In dit scheldvoorbeeld 

is er dus sprake van gedragsdrempelverlaging: agressief en destructief gedrag wordt moreel 

gelegitimeerd…en is hierna niet alleen toegestaan, maar ook gemotiveerd. 

7. De remmen gaan daarop letterlijk los. Men voelt zich gemotiveerd en komt in aktie: het voor ‘vuile 

flikker’ uitgescholden creatuur wordt geduwd, geslagen, in elkaar getrapt en soms zelfs gedood.  

 

 

Het hierboven gepresenteerde inzicht in de mentale -- op 

woorden gebaseerde-- processen die tot ons gedrag leiden 

worden vooral bestudeerd in de psycho- en sociolinguïstiek 

en in de motivatie- en gedragspsychologie. Bij de nationale 

onderwijskwaal “pesten” is er, naar mijn stellige 

overtuiging, nog veel te weinig gebruikt van gemaakt bij het 

ontwikkelen van de vele  anti-pesten methodes waarmee 

de lucratieve onderwijsmarkt  tegenwoordig wordt 

bestookt. De meeste Ludgerianen hebben tijdens hun 

(s)loopbaan ongetwijfeld ruime ervaring opgedaan met de 

hier bedoelde negatieve kanten van de taalvaardigheid van hun leerlingen. Ook daarom ging ik nader in op 

het negatief uitpakkende <schelden>. Maar een gelijksoortig mentaal traject wordt ook afgelegd in 
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positief uitpakkende gedragingen en situaties. Probeer het maar eens met een <compliment> en draai 

daarbij de onderstreepte termen om in hun tegendeel!   

 

Het hierboven geschetste mentale traject heb ik benoemd als <WOORDEN IN DADEN OMZETTEN>. Het 

werd willens en wetens desastreus op Nationaal Niveau toegepast en doorlopen door de Nazi’s toen zij 

Joden o.m. als <Untermensch> gingen benoemen om ze uit te roeien tijdens de Tweede Wereldoorlog. En 

onze generatie herinnert zich nog maar al te goed dat dit ook bij recente vormen van genocide het geval 

was: De Tutsi-genocide in Rwanda kon in 1994 alleen maar plaats vinden toen Hutus deze mensen 

<kakkerlakken> noemde. En de Zuid-Afrikaanse Apartheidsbeulen gebruikten soortgelijke scheldwoorden 

als zij, bijvoorbeeld, opstandige zwarten die voor meer mensenrechten vochten, levend roosterden boven 

hun kampvuur…1 

 

 

Het woordenboek definieert ‘woorden’ als <spraakklanken met een eigen betekenis>. Die cognitieve en 

emotionele betekenis is zo <eigen>, zo uniek,  omdat de woonplaatsen van de spraakmakers zo verschillend 

zijn en hun leefsituaties ook nog eens veranderen in de loop van de tijd. Anders gezegd:  woorden zijn 

noodzakelijkerwijs plaats- en tijdgebonden.  Vandaar dat er zoveel talen zijn! Het resultaat van elke 

vertaalklus is dan ook op zijn best approximatief! Lees maar eens een roman in de oorspronkelijke taal en 

daarna een vertaling ervan in het Nederlands…en je ervaart een wereld van verschil!  

 

Het hiernaast afgebeelde schilderij van de 

surrealistische schilder René Magritte geeft de 

relatie tussen ding en woord treffend weer: Het 

visuele geschilderde teken is niet het ding zelf. Het 

is ook niet het woord <pipe> waarmee we dat ding 

aanduiden. We hadden dat ding net zo goed <bloe> 

kunnen noemen…! Het is dus zo dat  woorden 

willekeurig  ontstaan. Er is sprake van een soort 

afspraak binnen een bepaalde, lokale groep. Deze 

luidt bijvoorbeeld: “Van nu af aan gebruiken we dit 

woord voor dat  ding”.   

 

Die eenmaal overeengekomen feitelijke relatie  tussen <werkelijkheid en woord> geeft elk mens de kans 

om zich aan die afspraak te onttrekken door die relatie te vervormen, te veranderen, te ontkennen en 

teniet te doen. Denk maar aan leugens, verdraaiingen, en nep-nieuws! Ook legitimeren we onze misdaden 

tegen de menselijkheid door de werkelijkheid een verkeerde naam te geven. Een voorbeeld daarvan vind 

je in de Congo: onder het mom van <ontwikkeling> wordt de straatarme bevolking gedwongen voor een 

hongerloontje te werken in gevaarlijke, primitieve mijnen om het rijke Westen en China te voorzien van 

                                                           
1 EEN ZEE VAN VERDRIET 
Talloze zwarten en kleurlingen - allen nabestaanden en slachtoffers van de wreedheden van het Apartheidsregime in 
Zuid-Afrika -- getuigden in 1996 voor de Waarheidscommissie (o.l.v.Aartsbisschop Desmond Tutu) van de gruwelijke 
praktijken waarmee het Blanke Regime zich staande en schatrijk had gehouden. Je vindt er op internet talloze 
publicaties over en ook de Verslagen zelf.   



4 
 

kostbare mineralen. En dichter bij huis: de labels <bio> en <fair trade> zijn lang niet altijd van toepassing op 

de producten die met die woorden worden aangeprezen en zeer winstgevend worden verkocht!  

Ook kunnen we de <eigen betekenis> van woorden ontkrachten en zelfs in hun tegendeel omzetten. Dat 

verschijnsel duiden we aan met de term <geuzennaam>. In de jaren 1970 gebruikte ik er veel van. Zo 

introduceerden veel van mijn homo-vrienden en ik ons  te pas en te onpas met fraai gedrukte visite-kaartjes 

waarop het woord <flikker>in grote letters gedrukt stond onder onze familienaam, titulatuur en 

beroepsvermelding. Zo gaven we ons zelf een erenaam, terwijl dat woord door anderen als scheldnaam 

werd gebruikt. Dit soort taalgebruik treedt vaak op als onderdeel van allerlei emancipatie-bewegingen. 

 

Het is een waarheid als een koe, maar daarom niet minder waar: <Woorden definiëren elkaar>. Ze staan 

noodgedwongen nooit alleen. Ter illustratie hiervan heb ik in de Bijlage de grafische weergave van de 

woordverbanden van de term <woord>  opgenomen.  Een andere benaming ervoor is <begripswolken>.  

 
Hierboven zie je zo’n wolkenpartij die onze taal- en begrips-situatie goed verbeeldt: elke begrip/woord is 

voorgesteld als een wolkje. Ze staan soms los van elkaar, zijn vaak vaag gedefinieerd, overlappen elkaar 

vaak ten dele of in hun geheel en vormen zo steeds weer opnieuw een nieuwe wolk. Als je naar de lucht 

kijkt zie je steeds zulke verrassende transformaties optreden! In mijn analyse2 van het gedicht <70+> van 

Ludgeriaan en voormalig klasgenoot Frits Le Roux kun je er meer over lezen.   

Ieder van ons kent het uit eigen ervaring bij het maken van een foto: Als je van standpunt verandert bij een 

tafereel, dan verandert je zienswijze en je begrip van dat tafereel. Zulke perspectiefwijzigingen hanteren 

we ook steeds als we vertellen over ons verleden. Ons begrip van de meegemaakte biografische feiten 

verandert steeds als we vanuit een andere, verwante hoek (=andere term) naar die feiten kijken. Anders 

gezegd: ons begrip van de feiten -- dus ook ons levensverhaal -- is aan continue verandering onderhevig. In 

gesprekken met intimi en met andere mensen die we voldoende vertrouwen, begrijpen en ervaren we 

vroegere ervaringen daarom steeds anders. In psychotherapeutische situatie is dan zelfs expliciet de 

bedoeling.  

Hoe dramatisch die begripsmatige veranderingen kunnen zijn kun je speels gedemonstreerd zien als je op 

je computer klikt op verwante termen binnen de begripswolk rondom ‘woord’. Hier is de link er naar toe: 

https://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=woorden   

                                                           
2 DE SUSSENDE VERLOKKING VAN <70+> 
De literaire analyse van dit opmerkelijke gedicht van Frits vind je hier: https://www.postvakh3.nl/literaireanalyse.pdf  

https://synoniemen.net/grafisch.php?zoekterm=woorden
https://www.postvakh3.nl/literaireanalyse.pdf
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“Eén foto zegt meer dan 1000 woorden”, zegt een spreekwoord. En dat is ook zo. Immers, bij het 

waarnemen van een foto wordt ons zo belangrijke zintuig <zien> ingeschakeld. Het plaatje hieronder is 

daarvan een toepassing. Bovendien bevat het de geverbaliseerde oproep om <leiding te geven door zélf het 

goede voorBEELD te geven>.  

Daarvan wordt verwacht dat de ander het goede 

voorbeeldige gedrag (op eigen wijze) gaat overnemen in 

zijn eigen gedragsrepertoire. En die kans is inderdaad 

maximaal. Immers, concreet gedrag van concrete mensen 

wordt waargenomen door al onze zeven (7!) zintuigen! En 

die vormen per definitie de instrumenten waarmee we de 

wereld en onszelf direct en concreet  ervaren, begrijpen 

en beïnvloeden!!   

 

Woorden daarentegen staan veel verder af van die directe beleving en aktie. Woorden zijn namelijk op te 

vatten als een abstract eindproduct van de neurologische verwerking van de informatie die de 

zintuigprikkels toeleveren aan onze hersenen. Geen wonder dat ons zelfbeeld en ons handelen zo sterk 

beïnvloed worden door de <invloedrijke mensen> op ons levenspad. Vandaar ook dat we hen-en-hun-

uitspraken veel helderder voor de geest kunnen halen dan de los staande <invloedrijke woorden> die we in 

boeken en andere media tegen kwamen. 

  

    

Door ons in de voorgaande uiteenzettingen te concentreren op aard, ontstaanswijze en effecten van 

woorden, hebben we en passant een goed begrip gekregen van de aard, werkwijze en effecten van 

invloedrijke mensen in ons leven. Immers: invloed wordt 

uitgeoefend met & door woorden en het voorbeeldige 

gedrag van betrokken mensen. <Invloed> is dus te 

begrijpen als een zeer <effectieve , op de ander gerichte  

prikkel die de zienswijze, het gedrag en de erbij horende 

emoties van die andere persoon verandert>.  Met 

woorden en voorbeeldige gedrag inspireren zulke levende 

wegwijzers iemand anders om zélf de best lijkende keuzes 

te maken voor het verdere verloop van hun leven. 

 

Kijk nog eens met warme gevoelens terug op de invloedrijke mensen in je leven! 

De komende Feestdagen zijn daar uitermate voor geschikt. 

GK 
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BIJLAGE  
 

1. WOORDEN-MET-EEN-STERRETJE*  

      IN DE H3-BIJDRAGE <WEGWIJZERS: INVLOEDRIJKE MENSEN OP ONZE LEVENSWEG>  

De met een * gemerkte woorden zijn in genoemd artikeltje in twee categorieën onder te brengen: toe te 

lichten termen en beweringen of feiten die een bronvermelding of andere toelichting behoeven. Ze staan 

hieronder in twee tabellen. Het erbij vermelde internetadres stelt je op de hoogte van de ins & outs van 

elke term of bewering. Het is steeds mijn geprefereerde bron vanwege de leesbaarheid, beknoptheid, 

feitelijkheid en het informatieve gehalte ervan.  

 

TOE TE LICHTEN TERMEN 

nr Zoals gemeld in de tekst van de bijdrage + Internet bron 

1 (Sociale) INVLOED :       https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_invloed  
 

2 ZEITGEIST:                       https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist  
 

3 BETROKKENHEID: https://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/persoonlijke-
effectiviteit-leerdoelen/kwaliteiten/betrokken-betrokkenheid  

4 INSPIRATIE -- inspirerende mensen: 
                                          https://www.voorpositiviteit.nl/de-kracht-van-inspiratie/   

5 VERTROUWEN: zie mijn eerdere bijdrage over dit begrip: 
                                          https://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato2.pdf  

6 ROLMODELLEN:  
                                          https://nl.wikipedia.org/wiki/Rolmodel  

7 VERZAKELIJKING van de maatschappij : 
                                          https://www.ensie.nl/wiktionary/commercialisering  

  

FEITEN/BEWERINGEN DIE EEN BRONVERMELDING BEHOEVEN 

nr Zoals gemeld in de tekst van de bijdrage  + internet bron 

1 Actieve babyboomers & Leefstijl van babyboomers: 
file:///C:/Users/Gerard/Downloads/babyboomers.pdf  
Veel vrijwilligerswerk door Babyboomers 
https://bartwillemsen21.wordpress.com/2011/11/08/babyboomers-onderzoek/  
https://www.trouw.nl/home/moderne-ouderen-en-hun-vrije-tijd~ae1de1795/  

2 

3 Babyboomers reizen veel: zie de bronvermeldingen bij een eerdere bijdrage aan ons postvakh3: 
https://www.postvakh3.nl/voor-een-prikkie.pdf  

4 Overzichtelijke en beperkte keuzevrijheid in de jeugd van Babyboomers   
Bijna onbeperkte keuzemogelijkheden 
file:///C:/Users/Gerard/Downloads/babyboomers.pdf    

5 

6 Levensverwachting van Babyboomers  
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2010/50/werkelijke-levensduur-hoger-dan-levensverwachting  
 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Sociale_invloed
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist
https://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/persoonlijke-effectiviteit-leerdoelen/kwaliteiten/betrokken-betrokkenheid
https://www.desteven.nl/leerdoelen/persoonlijke-leerdoelen/persoonlijke-effectiviteit-leerdoelen/kwaliteiten/betrokken-betrokkenheid
https://www.voorpositiviteit.nl/de-kracht-van-inspiratie/
https://www.postvakh3.nl/vijftigjaarnadato2.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rolmodel
https://www.ensie.nl/wiktionary/commercialisering
file:///C:/Users/Gerard/Downloads/babyboomers.pdf
https://bartwillemsen21.wordpress.com/2011/11/08/babyboomers-onderzoek/
https://www.trouw.nl/home/moderne-ouderen-en-hun-vrije-tijd~ae1de1795/
https://www.postvakh3.nl/voor-een-prikkie.pdf
file:///C:/Users/Gerard/Downloads/babyboomers.pdf
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2010/50/werkelijke-levensduur-hoger-dan-levensverwachting
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2. GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE WOORDVERBANDEN VAN 

    <WOORD> 

Bron: https://synoniemen.net/  

 

 
 

 
 

3. TABELWEERGAVE VAN <WOORD> 

Bron: https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=WOORD  

als woordenboektrefwoord: 

woord: 
o. (-en), taaldeel. 
woord: 
m. (-en), mannetjeseend. 

als trefwoord met bijbehorende synoniemen: 

woord (zn): 
begrip, formulering, logos, parool, rededeel, term, uitdrukking, uitspraak, verbum 
woord (zn): 
belofte, erewoord, gelofte, verzekering, woord van eer 

woord (zn): 
mannetjeseend, waard, woerd 

 

als synoniem van een ander trefwoord: 

uitspraak (zn) : 
bekendmaking, formulering, getuigenis, kennisgeving, klankgeving, mening, opgaaf, opgave,  

https://synoniemen.net/
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=WOORD
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=begrip
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=formulering
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=logos
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=parool
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=rededeel
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=term
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitdrukking
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitspraak
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verbum
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=belofte
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=erewoord
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gelofte
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verzekering
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=woord+van+eer
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=mannetjeseend
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=waard
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=woerd
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitspraak
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=bekendmaking
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=formulering
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=getuigenis
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=kennisgeving
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=klankgeving
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=mening
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opgaaf
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opgave
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opmerking, statement, uiting, uitlating, verklaring, woord, zeggen, zegging 
gelofte (zn) : 
belofte, eed, verzekering, woord, woord van eer, erewoord 

belofte (zn) : 
eed, erewoord, gelofte, toezegging, verbintenis, woord 

term (zn) : 
begrip, benaming, uitdrukking, woord 

parool (zn) : 
belofte, erewoord, woord 

verbum (zn) : 
woord 

 
in Charivarius' Een Ander Woord (1945): 

belofte: 
gelofte, toezegging, verbintenis, woord 

opmerking: 
aanmerking, gezegde, woord, uitdrukking 

rede: 
redevoering, toespraak, aanspraak, woord, betoog, vertoog, lezing, voordracht, referaat 

in overige bronnen*: 

in hedendaagse spelling: 
bewoording, spreekwijs, uitdrukking, woord  

  

 
 

 

https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opmerking
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=statement
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uiting
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitlating
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verklaring
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=zeggen
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=zegging
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gelofte
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=belofte
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=eed
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verzekering
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=woord+van+eer
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=erewoord
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=belofte
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=eed
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=erewoord
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gelofte
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toezegging
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verbintenis
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=term
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=begrip
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=benaming
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitdrukking
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=parool
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=belofte
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=erewoord
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verbum
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=belofte
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gelofte
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=toezegging
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=verbintenis
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=opmerking
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=aanmerking
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=gezegde
https://synoniemen.net/index.php?zoekterm=uitdrukking
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