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Verwantschapsvvoordën aan de wieg van 
Nederlandse uitdrukkingen 

Hans Beelen en Nicotine van der Sijs 



In de taalkunde is de familie van oudsher een thema waarnaar veel onderzoek 
wordt verricht. Over oorsprong, betekenis en verspreiding van familienamen 
bestaat een omvangrijke literatuur, en sinds vorig jaar kan iedereen in de 
Familienamenbank van het Meertens-lnstituut daarover allerlei informatie vinden. 
Ook verwantschapstermen staan sinds meer dan vijftig jaar in de belangstelling 
van de linguïsten. Voor de cultureel antropoloog Claude Lévi-Strauss waren 
verwantschapstermen de sleutelwoorden van een taal die bij uitstek inzicht 
bieden in de manier waarop sociale netwerken en hiërarchieën in een cultuur zijn 
opgebouwd. In zijn voetspoor is voor tal van talen en culturen het repertoire van 
verwantschapswoorden in kaart gebracht. 
Als verwantschapstermen zelf al een spiegel zijn van waardepatronen en 
beleveniswerelden van een cultuur, geldt dat eens te meer voor uitdrukkingen die 
van verwantschapstermen zijn afgeleid. Voor dit jaarboek is als thema gekozen Van 
je familie moetje het hebben! In samenstellingen als moedertaal, winkeldochter en 
suikeroompje herkennen we familierelaties. Voor dit artikel hebben we gekeken 
welke familierelaties het vaakst voorkomen in uitdrukkingen en samenstellingen.1 

Van de gevonden idiomatische uitdrukkingen met verwantschapswoorden 
vermelden we de herkomst, de betekenis en de ouderdom, en we gaan in op de soms 
bizarre achterliggende logica. 

Eén grote familie 
• : • 

Van je familie moetje het (maar) hebben - om met dit spreekwoord te beginnen -
heeft, dankzij het woordje maar, een ironische betekenis. Ook in dialecten is deze 
verzuchting bekend, bijvoorbeeld in het Lichtervelds: 'tis van je famielje dajt moet 
èn'. Misschien is deze uitdrukking ontstaan in de negentiende eeuw. In Jacob van 
Lenneps De Lotgevallen van Klaasje Zevenster uit 1866, een zedenroman met een 
vondeling als hoofdpersoon, wordt gezegd: 'Van je famielje moetje 't hebben: 't Is 
gelukkig, dat je geen famielje hebt, Klaasje!' Omstreeks dezelfde tijd nam P.J. Har-
rebomée in zijn omvangrijke Spreekwoordenboek2 de wijsheid op: 'Als je het van je 
familie moet hebben, kom je er niet.' Daarnaast wist hij ook: 'familie-raad kost geld'. 
Waarschijnlijk nog jonger is de verzuchting je familie heb je niet voor het uitkiezen. 
En familie van de koude kant als uitdrukking voor aangetrouwde familie getuigt al 
helemaal van weinig warmte. Het is overigens niet duidelijk waar koud voor staat: 
het kan betekenen 'niet echt' - aangetrouwde familie is niet echt aan ons verwant, 
of het kan staan voor 'koeltjes, onverschillig latend'. 

In deze uitdrukkingen komt de famile er nogal bekaaid af. Daar staat tegenover 
dat familie ook voor geborgenheid staat: zo afficheert de TROS zich als 'de grootste 
familie van Nederland'. De familie wordt hier tot knusse metafoor voor een groep 
geestverwanten als geheel. Als mensen samen één grote familie vormen, zijn ze niet 
per se met elkaar verwant, maar zijn ze hartelijk en solidair, en wordt alles in de 
groep broederlijk gedeeld. Dat komt in de beste families voor geldt als troost voor ie-



Annie M. G. Schmidt, De familie 
doorsnee (Amsterdam 1954) 

mand die iets verkeerds of onhandigs doet, of die iets mankeert. De veelgebruikte 
zinsnede familie Doorsnee komt uit het hoorspel In Holland staat een huis van Annie 
M.G. Schmidt, dat tussen 1952 en 1958 op de radio werd uitgezonden en waarin 
onder anderen Hetty Blok meespeelde. In de volksmond werd de geliefde serie naar 
de hoofdrolspelers de familie Doorsnee genoemd, en dit werd al gauw de algemene 
benaming voor 'een modaal gezin'. 

Algemene uitdrukkingen met het woord familie zijn voor zover ons bekend jong, 
dat wil zeggen dat ze uit de negentiende of de twintigste eeuw dateren. Dat zal voor 
een deel te danken zijn3 aan het feit dat de betekenis van het woord familie in de loop 
van de tijd is gewijzigd: in de veertiende eeuw, toen het woord uit het Latijn werd 
overgenomen, duidde het 'huisgezin inclusief personeel en/of gevolg' aan. Na de 
Middeleeuwen beperkte het woord zich tot alleen die van 'gezin', en in de periode 
daarna werd de betekenis vervolgens uitgebreid naar 'bloedverwanten in het alge
meen', welke betekenis met name in de achttiende eeuw is gaan overheersen. 



Moedertaal 
• • • 

Samenstellingen met moeder als eerste lid hebben vaak te maken met het biolo
gisch moederschap (moedertrots, moedermelk, moederzorg, moederplicht). Het woord 
moedervlek, in gebruik sinds de achttiende eeuw (in het Duits Muttermal), suggereert 
dat het kind de vlek van de moeder heeft meegekregen. De meeste baby's hebben 
echter geen zichtbare moedervlekken; deze ontwikkelen zich in de eerste levens
jaren. Volgens het volksgeloof ontstonden deze vlekken doordat de moeder haar 
zwangerschapslusten niet kon bevredigen.4 Maar er zijn ook veel woorden waarin 
het element moeder verwijst naar de basis of herkomst: moederkerk, moederbedrijf, 
moedersleutel. 
De herkomst van de samenstelling moedertaal ligt voor de hand: de taal die je van 
je moeder hebt geleerd. Aanvankelijk sprak men van mijn (uw, zijn) moeders taal 
(denk aan: spreek je moerstaal) of moederlijke taal. Begin achttiende eeuw werd dit 
vervangen door moedertaal. In het Duits zegt men Muttersprache. Toch is dit begrip 
niet universeel: dat kinderen taal van beide ouders leren, blijkt bijvoorbeeld uit het 
feit dat de Romeinen sermo patrius 'vaderlijke taal' gebruikten, naast sermo nativus 
'aangeboren taal' of sermo vernaculus 'inheemse taal'; pas in het middeleeuws Latijn 
wordt matema lingua 'moedertaal' gebruikt, misschien onder invloed van het Duits.5 

Dat de moederrol met een zorgtaak in verband wordt gebracht, blijkt uit het werk
woord bemoederen, dat trouwens pas sinds de twintigste eeuw voorkomt en dat door 
het Woordenboek der Nederlandsche Taal (WNT)6 wordt omschreven als: 'Als een moe
der optreden, zich moederlijk gedragen tegenover; soms met gedachte aan te groote 
of bazige zorgzaamheid.' In samenstellingen als oppasmoeder of voorleesmoeder is 
het familierelatieaspect verruimd of vrijwel verdwenen. 'Een leesmoeder kan een 
moeder of vader, oma of opa zijn', aldus de website van de Vlaamse basisschool De 
Achellier. En een voorleesmoeder kan zelfs een niet-moeder zijn. 
In taalkundige literatuur vinden we de term moeders, een leenvertaling van het En
gelse woord motherese, ter aanduiding van de typische manier van spreken die vol-

LIESBETH Als ik nu later kinders heb, 
Ik denk dat ik ze niet zo nep 
Met fluts-paedagogieën. 

ROB En krijg ik ooit nog eens een zoon, 
Nou meid, dan geef ik hem gewoon 
Mijn opgespaarde spieën. 
Dan zeg ik: Jij een motor, man 
En rij' zo hard als je maar kan 
Wanneer je dat zo'n grap vindt. 

LIESBETH Jij kinders? Jij? Ga weg, 't idee 
Ik zie dat al, jij zoontjes? Nee! 
Je bent zelf nog een papkind. 

Uit: Annie M. G. Schmidt, 
De familie doorsnee 
(Amsterdam 1954) 



wassenen - veelal onbewust - in het contact met baby's en zuigelingen hanteren. 
Deze taalvariant wordt gekenmerkt door een simpele zinsbouw, een bijzondere in
tonatie en door vereenvoudigde woordvormen: Nee, is van mij! O ben je lief! Maar ook 
met huisdieren en intieme geliefden praten we soms moeders, ook al zeggen we 
tegen onze schat niet zo snel baby als de Engelstaligen. 

Er zijn allerlei uitdrukkingen met moeder in relatie tot haar kinderen: aan moeders 
rokken blijven hangen en bij moeders pappot blijven wordt gezegd van kinderen die 
lang onzelfstandig blijven; het beeld van de pappot komt al voor bij Constantijn 
Huygens in 1683, die schrijft: 'Sy, door wien ick, pas vyfjaerigh kind In d'eerste 
papp-pott wierd met soet geluyd gemint'. Het beeld van de rokken van de moeder is 
jonger: waarschijnlijk is dit pas in de negentiende eeuw ontstaan. Dat heeft wellicht 
ook te maken met het feit dat rok lange tijd niet een specifiek vrouwenkledingstuk 
was maar een algemene benaming voor 'mantel' of 'bovenkleed' (voor zowel vrou
wen als mannen).7 Waarschijnlijk ook jong is de uitdrukking: (niet) moeders mooiste 
zijn. Grappig is dat Moeders mooiste wordt gebruikt als naam voor allerlei zaken, 
met name op internet, bijvoorbeeld een schoonheidssalon, een nagelstudio, een kin-
derwinkel, een website voor kinderkleding, een theatersportvereniging en zelfs een 
carnavalsorkest. 

Onder de titel Onder moedervleugels verscheen in 1876 een Nederlandse vertaling 
van Little Women (1868) van de Amerikaanse schrijfster Louisa May Alcott. In latere 
drukken werd de samenstelling moedervleugel vervangen door de omschrijving moe
ders vleugels, met achter het woord moeder een genitief-s, en in die vorm is de titel 
van het klassieke meisjesboek tot een gevleugeld woord geworden, dat ook wordt 
gebezigd door mensen die het nog nooit hebben gelezen. 

Van moeder de vrouw wordt wel beweerd dat deze vorm wordt gebruikt omdat ge
trouwde mannen hun vrouw vaak als moeder aanspreken. Om verwarring te voorko
men met de biologische moeder, werd de vrouw toegevoegd. Moeder de vrouw is dus 
niet de moeder, maar de echtgenote van de spreker. De dichter Nijhoff maakte een 
creatief gebruik van deze uitdrukking in het prachtige sonnet De moeder de vrouw. 
In sommige uitdrukkingen wordt moeder overdrachtelijk gebruikt als bron of oor
zaak, bijvoorbeeld in voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast - een uitdruk
king die in ieder geval sinds de negentiende eeuw is genoteerd, en waarin gespeeld 
wordt met de dubbele betekenis van moeder, 'oorsprong' en 'beschermster (van 
kinderen)'. Al aan het einde van de zestiende eeuw is de vergelijkbare uitdrukking 
voorzichticheid, is de moer [moeder] van alle wijsheid aangetroffen, en in 1641 zei men 
voorzichtigheidt, in noodt, is moeder van 't geluk - later werd nood vervangen door 
druk. Ouder is herhaling is de moeder van de studie; dit is een letterlijke vertaling van 
het Latijnse repetitio est mater studiorum. Uitdrukkingen met de moeder van... zijn 
productief en er wordt druk op gevarieerd. Zo kan men lezen: de roddel is de moeder 
van de journalistiek, de wens is de moeder van de teleurstelling (Alexander Pola), de strip 
is de moeder van de literatuur. 

Bijzonder is dat we precies weten hoe oud de uitdrukking de moeder aller x is, waarin 
voor x een enorm aantal begrippen kan worden gesubstitueerd.8 De uitdrukking is 
een van de weinige sporen die de eerste Golfoorlog uit 1991 in het Nederlands heeft 



nagelaten. De Iraakse leider Saddam Hussein heeft de uitdrukking geïntroduceerd 
in zijn befaamde uitspraak: 'De Golfoorlog is de moeder van alle oorlogen.' De uit
drukking de moeder aller x is onmiddellijk in het Nederlands en in andere talen over
genomen en ontdaan van zijn oorlogszuchtige context. Om maar een paar voorbeel
den te noemen: de moeder aller vakken of de moeder aller wetenschappen (wiskunde), de 
moeder aller uitsterfgolven (een bepaald gat in de ozonlaag), de moeder aller instituties 
(taal), de moeder aller stakingen (1903), de moeder aller management waanideeën. De 
uitdrukking heeft twee betekenissen, die in elkaar overlopen: ze geeft aan dat uit 
het onderwerp alle volgende onderwerpen zijn ontstaan (dezelfde betekenis vinden 
we in veel samenstellingen met moeder, zoals moederbedrijf, moederkerk), en het is 
een plechtige manier om een overtreffende trap in optima forma uit te drukken: de 
moeder aller veldslagen is de veldslag die als voorbeeld zal dienen voor alle volgende 
(en waarbij alle vorige zullen verbleken), oftewel: de veldslag bij uitstek. 

Vader des Vaderlands 
• 

De vertrouwelijke aanspreekvorm papa is een Frans leenwoord dat vanaf de zeven
tiende eeuw in omloop is, het eerst in de betere kringen.9 Aanvankelijk werd het 
woord op zijn Frans uitgesproken met eindklemtoon, papa, later werd het met name 
in de lagere sociale kringen vernederlandst tot papa, en tot slot werd het verkort tot 
pa. 

Ook van vader zijn vertrouwelijke varianten bekend, bijvoorbeeld va en vake. De volle 
en gedistantieerde vorm vader is, net als moeder, bij uitstek vatbaar gebleken voor 
figuurlijke betekenisuitbreiding, in het algemeen 'schepper' of 'voorbrenger' van 
allerlei zaken. Als we Albert Heijn de vader van de Nederlandse supermarkt noemen 
of Pim Muiier de vader van de Elfstedentocht, hebben we de betekenis 'baanbreker, 
grondlegger' op het oog. Uit deze epitheta spreekt het denkbeeld van een integere 
en zorgzame persoonlijkheid, ook in bijnamen als de Vader des Vaderlands, vadertje 
Cats, vadertje Drees en burgervader, vadertje Staat, vadertje tijd. Het verkleinsuffix geeft 
het woord meteen iets vriendelijks en gemoedelijks mee. Van de andere kant heeft 
het diminutief vadertje iets ironisch als politieke tegenstanders het smalend hebben 
over vadertje Wilders. 

De uitdrukking de vroede vaderen dankt haar plechtstatige karakter aan de ouder
wetse meervoudsvorm op -en, die herinnert aan deftige Statenvertaling-woorden als 
vogelen en leliën. Zo ook noemt de dichter E.J. Potgieter ons land in het nostalgische 
gedicht Holland (1832) het Land mijner Vaad'ren, mijn lust en mijn roem. Met vaderen 
zijn door Potgieter de roemruchte voorouders van de Gouden Eeuw bedoeld. Vroede 
vaderen voor 'gemeentebestuur' wordt door Van Dale ouderwets-ironisch genoemd; 
volgens het WNT is het 'Niet als zoodanig aangetroffen voor de 20ste e[euw].' 
In samenstellingen met vader als eerste lid wordt vrijwel altijd een vergelijking ge
trokken met de biologische vader: vadertrots 'trots als van een vader', vaderfiguur 'per
soon die als een vader optreedt, die de typische kenmerken van een vader heeft'. Een 
uitzondering is vaderland, door Van Dale omschreven als '1.) het land waar iemands 



V' 

vader of voorvaderen hebben gewoond, 2.) het land waar men geboren en getogen 
is, 3.) het land waar men woont en zich thuis voelt.' Vaderland was oorspronkelijk, 
in de veertiende eeuw, een bijbels begrip: het woord is ontstaan als vertaling van het 
Latijnse patria (terra) 'land van de vader'.10 Ook vadermoord heeft naast de letterlijke 
betekenis van 'moord op de eigen vader' een figuurlijke zin: 'het verraden van een 
vaderlijke autoriteit'. 
In het bekende spreekwoord de wens is de vader van de gedachte vertoont vader dezelf
de overdrachtelijke betekenisontwikkeling als moeder in herhaling is de moeder van 
de studie. Op dit stramien kunnen door de taalgebruikers allerlei varianten worden 
bedacht: de wens is de vader van de genezing/teleurstelling, of met uitwisseling van het 
eerste lid: hoop/angst/de politieke kleur is de vader van de gedachte. 

Broeders en zusters 
-'f-

Binnen het christelijk geloof worden familierelaties vanouds in een metaforische 
zin gebruikt. Jezus sprak God aan als abba, een vertrouwelijke variant van het woord 
vader, ongeveer overeenkomend met de aanspreekvorm papa. De Statenvertaling 
(1637) noemt abba 'een woordt (...) vol affectie, het welck de jonge kinderen by na 
in alle talen behouden.' God is in het christelijk geloof onze Vader, de vader van alle 
mensen, die daardoor voor elkaar 'broeders en zusters' zijn. Het gezin is het samen
levingsmodel voor religieuze gemeenschappen, waar een vader-abt of moeder-overste 
aan het hoofd staat. Onder christelijke invloed ondergingen de familietermen dus 
een betekenisverruiming. Denk aan de katholieke woorden pater ('vader') en frater 
('broeder', bekend ook van het Wim Sonneveld-typetje frater Venantius), maar ook 
aan de gewoonte, verplegers als zuster of broeder aan te spreken. Ziekenhuizen en 
gasthuizen waren vroeger veelal kerkelijke inrichtingen, en we kunnen deze nog 
steeds bestaande aanspreekvormen voor verplegend personeel dus beschouwen als 
een vorm van geseculariseerd taalgebruik. 

Het is trouwens opvallend dat in uitdrukkingen met verwantschapstermen bij voor
keur de volle vorm wordt gebruikt: we zeggen tegen een verpleegster zuster en niet 
zus. De afgekorte vorm blijft kennelijk gereserveerd als echte verwantschapsterm 
met een intieme connotatie. Wel vinden we de informele verkorting moer voor moe
der in je moers taal en het kan me geen (malle) moer schelen. De verkorting onder
streept het wat ruwe karakter van deze uitdrukkingen. Maar de verkorte vorm moer 
treffen we ook aan in parelmoer 'glinsterende stof waarmee parelschelpen aan de 
binnenkant zijn bekleed'. Het Nederlandse woord gaat net als het Engelse mother 
ofpearl terug op het middeleeuws-Latijnse mater perlarum. Ook de technische term 
moer ('ring met een schroefdraad') gaat terug op moeder: aanvankelijk sprak men 
van moerschroef, waarin moer een samentrekking is van moeder. De moederschroef 
was het onderdeel dat de bout, vroeger ook wel vaderschroej'of vaar genoemd, in zich 
opnam." 

Uit de religieuze gebruikssfeer stamt ook de uitdrukking een zwakke broeder. Binnen 
de kloostergemeenschap was er altijd wel een broeder die minder bestand was tegen 



de verleidingen des duivels. Al in de negentiende eeuw vinden we deze uitdrukking 
ook in figuurlijke zin gebruikt. Zo schreef de criticus Conrad Busken Huet in 1880: 
'In Nederland daarentegen bleef zelfs in de veelzijdig ontwikkelde 17de eeuw het 
nationaal tooneel een zwakke broeder.' Van recenter datum is het vrouwelijk equi
valent een zwakke zuster. 
De drie gezusters is de naam van een horeca-keten met vestigingen in diverse stu-
dentensteden. De naam stamt van een bekende bruine kroeg aan de Grote Markt te 
Groningen, zo genoemd omdat de twee compagnons die de zaak het eerst uitbaat
ten, alletwee drie zusters hadden. Volgens de website van het concern12 verwijst de 
naam De Drie Gezusters echter naar de dochters van Peter Stuyvesant IV, een nazaat 
van Peter Stuyvesant, in de zeventiende eeuw de laatste Nederlandse bestuurder van 
Nieuw Amsterdam. De drie dochters van Stuyvesant IV, Anna, Sophia en Florence, 
kwamen om hun frivole levensstijl bekend te staan als 'the Dutch Macy's'. Een schil
derachtig verhaal dat aan de mythevorming rond de naam de drie gezusters bijdraagt. 
Het mannelijk equivalent De drie gebroeders is een wijdverbreid motief in sprookjes 
(Grimm) en verhalen, en daardoor ook een geliefde naam geworden voor schepen, 
hotels en restaurants. 

Kind van de Verlichting 

• 
Talrijk zijn de uitdrukkingen met kind. Om enkele voorbeelden te noemen: als een 
kind zo blij, dat kan een kind begrijpen, een groot kind, een doodgeboren kindje, een kind 
kan de was doen, een kind van zijn tijd, een ondergeschoven kindje, ergens kind aan huis 
zijn, geen kind hebben aan iemand, het kind met het badwater weggooien, het kind moet 
een naam hebben, het kind van de rekening, iemand als een klein kind behandelen, ik 
kreeg er een kind van, ik mag een kind krijgen als het niet waar is, kind noch kraai heb
hen, een kinderhand is gauw gevuld, in de kinderschoenen staan, dat is (geen) kinderspel. 
Ik ben een kind van de jaren '60 wil overdrachtelijk zeggen: ik ben gevormd door de 
jaren '60, ik ben er een voortbrengsel van. Deze manier van zeggen is in het Neder
lands erg productief. De mens is een kind van de ijstijden. Een kind van de Verlichting/ 
van de Reformatie /van de negentiende eeuw. 

De taalliefhebber Carolus Tuinman vermeldt in zijn achttiende-eeuwse verzame
ling Nederduitsche spreekwoorden'' bij het spreekwoord Schreyende kinderen maken 
zingende moeders: "Naamelijk om die te sussen, en in den slaap te wiegen. Maar 
in 't tegendeel, zingende kinderen maken wel schreyende moeders, wanneer zy in 
herbergen en kroegen zitten quinkeleeren.' Potgieter bezigde in zijn novelle Albert 
(1841) de uitdrukking schreiende kinderen maken zingende moedertjes, en in deze vorm 
staat de uitdrukking nog steeds in de Van Dale. 

Winkeldochter 

• 
Net als moeder komt dochter in de twintigste eeuw vaak in figuurlijke zin voor: doch-



terhank, dochterbedrijf, dochtermaatschappij, dochteronderneming. De Latijnse term, op 
basis van dezelfde verwantschapsrelatie, luidt filia, dochter. Rechtstreeks daarvan 
afgeleid is het woord filiaal. In de zin 'hetgeen ergens uit voortkomt' vinden we 
spreuken als ondankbaarheid is de dochtervan trots (toegeschreven aan Cervantes), of 
de waarheid is de dochter van de tijd (een vertaling van de Latijnse spreuk veritas filia 
temporis uit Aulus Gellius' Noctes Atticae 12, 11, 7) 
Een winkeldochter was vroeger een vrouw die in een winkel bedient. Deze beteke
nis is sinds de zeventiende eeuw bekend; dochter is hier gebruikt in de verouderde 
betekenis '(jonge) ongehuwde vrouw'. De letterlijke betekenis vinden we bijvoor
beeld in een rouwadvertentie uit de Haarlemmer Courant van 5 februari 1825: 'Na 
een smartelijk lijden van vijf weken overleed, te mijnen huize, in den ouderdom 
van ruim 84 jaren, mijne getrouwe Winkeldochter Johanna Hoevert, nadat zij mijne 
overledene betrekking en mij, gedurende bijkans zeventig jaren, met de zeldzaam
ste trouw, gediend had.' De tegenwoordig gangbaarder figuurlijke betekenis wordt 
door Harrebomée in de negentiende eeuw omschreven als: 'waren, die geen voor
deel aanbrengen, die men op zolder kan zetten, en die door den tijd al minder en 
minder waarde gaan krijgen.' De overgebleven waren worden dus vergeleken met 
een overschietende dochter: ze kostte alleen maar geld en bracht (door een huwelijk) 
geen nieuw geld meer in de familie. 

Al in de zesde eeuw voor Christus had de wijsheid Zo moeder, zo dochter spreek
woordelijk karakter. Toen schreef de profeet Ezechiël (16:44): 'Zie, iedere spreu-
kendichter zal over u deze spreuk gebruiken: zo moeder, zo dochter.' Oude Neder
landse bijbelvertalingen hebben meer woorden nodig om hetzelfde te zeggen. Zo 
staat in de Delftse bijbel (1477): 'Also die moeder is: also is oeck haer dochter.' De 
Leuvense bijbel van 1548 zegt: 'Ghelijc die moeder, alsoo is haer dochter 00c.' Maar 
dat er rond 1500 al een korte variant van deze wijsheid in omloop was, blijkt uit de 
spreekwoordenverzameling Proverbia communia (ca. 1495) die vermeldt: hoe moeder 
so dochter. Op de Vlaamse televisie is Zo moeder zo dochter tegenwoordig de titel van 
een reality-reeks waarin moeder en dochter elkaar helemaal restylen. In Nederland 
is het spelprogramma Zo vader zo zoon vanaf 1970 op de buis, tegenwoordig onder 
de titel Zo vader, zo puberzoon. 

De verloren zoon 
• 

Het woord zoon kan gemakkelijk de meer abstracte betekenis van 'nakomeling' of 
'afstammeling' aannemen. Zo is Jezus in de Bijbel de zoon van David, en is de filo
soof Erasmus een zoon van de stad Rotterdam. Dichters zijn zonen van Apollo of van 
de muzen, en een zeeman kan in verheven-dichterlijke taal een zoon van Neptunus 
worden genoemd. 
Een moederszoontje is iemand die zich door zijn moeder te veel laat verwennen. Ca-
rolus Tuinman vermeldt aan het begin van de achttiende eeuw varianten van deze 
uitdrukking die thans in onbruik zijn geraakt: "t Is een wittebroods kind. Dat is, een 
malle moeders zoontje, dat als met enkel wittebrood, of randjes van pannekoeken, en 



De verloren zoon (ingekleurde gravure, tweede helft achttiende eeuw, 
collectie Westfries Museum Hoorn) 

korstjes van pasteyen opgequeekt is.' Mal zoontje bij mal moertje werd vroeger gezegd 
van personen die elkaar te zeer liefhebben en koesteren. Het verkleinwoord zoontje 
geeft een ironische afstand aan, en kan worden gebruikt als kleinerende betiteling 
voor een onrijp manspersoon. 

Een verloren zoon is een zoon die na lange afwezigheid en een verkwistend leven 
terugkeert in de schoot van zijn familie. Verloren betekent hier: zedelijk verdwaald, 
verdorven. De uitdrukking komt uit de bijbel, maar niet uit de bijbeltekst zelf. In Lu
cas 15:11-32 wordt het verhaal van een verloren zoon verteld, en in de inleiding in de 
Statenvertaling 1637 wordt dit genoemd: 'de gelijckenisse van den verloren soon'. De 
verloren zoon is in het moderne Nederlands spreekwoordelijk geworden. In figuur
lijke zin wordt de uitdrukking 'schertsenderwijze gebruikt wanneer bv. iemand zich 
langen tijd verwijderd heeft, en eindelijk onverwacht, tot genoegen der gasten, weer 
terugkeert', aldus Zeeman in een spreekwoordenverzameling uit 1877.'4 De gelijke
nis of parabel van de verloren zoon heeft onder taalkundigen een zekere reputatie, 
omdat hij door J. Winkler in 1874 ~~ i n navolging van Franse en Duitse dialectologen 
- gebruikt is om voor het eerst de verschillen tussen Nederlandse dialecten te tonen: 
in zijn Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon noteerde Winkler deze gelijkenis 
in 186 Nederlandse dialecten. In 1996 is de moderne versie van de gelijkenis in 82 
van deze dialecten opnieuw opgeschreven; deze zogenoemde 'Nieuwe Winkler' is te 
vinden op de website van het Meertens Instituut. 



w 

Nichtenbar 

De termen neef en nicht hebben in het Nederlands niet zoveel uitdrukkingen opgele
verd. Een enkele keer vinden we deze vormen nog terug als vriendschappelijke aan
spreekvormen voor mensen met wie men niet verwant is. In 1977 hebben Kees van 
Kooten en Wim de Bie de samenstelling regelneef in het Nederlands geïntroduceerd 
in een sketch rond neven, in hun VPRO-programmaserie Het Simplisties Verbond. 
Inmiddels kennen we ook het vrouwelijk pendant: een regelnicht. 
Nicht is een scheldwoord voor een homoseksueel die zich vrouwelijk gedraagt. Het 
WNT geeft een vindplaats uit Vrij Nederland uit het jaar 1965: 'Ik kom niet in nich-
tenbars en ik houd niet van flikkerig aangeklede mensen. En als je onze redactie bij 
elkaar ziet, zijn dat beslist geen typische "homo's".' Hiervan afgeleid zijn woorden 
als nichterig, nichtenbroek en nichtenkapsel. 
Het woord nepotisme is in de betekenis 'begunstiging van familieleden door kerkvor
sten' in de zeventiende eeuw aan het Frans ontleend, dat het op zijn beurt van het 
Italiaans heeft. De term nepotismo, afgeleid van Latijn nepos 'neef, kleinzoon', werd 
gebruikt voor gunsten die de pausen aan hun neven bewezen, later in het algemeen 
aan hun familieleden. Inmiddels is de betekenis verder verruimd naar 'vriendjes
politiek'. 

Omafiets 

• 
Met omaatje oiopaatje kunnen we vriendelijk verwijzen naar bejaarde mensen in het 
algemeen. Opoe is volgens Van Dale kindertaal voor grootmoeder, het is veel minder 
gebruikelijk dan oma. Kijkers van 't Schaep met de vijf poten weten dat opoe daarnaast 
een algemene 'familiaire' aanspreekvorm is voor oude dames. In deze televisieserie 
wordt de rol van opoe Withof, door alle medespelers opoe genoemd, vertolkt door 
Carry Tefsen. 
Een omafiets wordt op de site www.omafiets.nl gedefinieerd als 'damesfiets met 28' 
grote wielen en een gebogen buis tussen de zadelbuis en de balhoofdbuis. Daardoor 
wordt de instap extra laag en de balhoofdbuis is extra lang. De berijdster zit op zo'n 
fiets vrij rechtop.' Tot in de jaren vijftig was dit het algemene type damesrijwiel. De 
benaming omafiets stamt uit de jaren tachtig van de vorige eeuw, toen dit model weer 
in de mode kwam en tot dan alleen door 'oma's' was bereden. Anders dan omafiets 
hebben omakapsel en omajurk een negatieve bijbetekenis van iets ouwelijks. Het 
woord grootvaderklok 'ouderwetse staande klok' is in omloop geraakt door het beken
de lied Mijn grootvaders klok dat in de jaren '40 werd gezongen door Max van Praag. 

Suikeroompje 

Oom en tante worden door kinderen nog wel gebruikt als aanspreekvormen voor 
vertrouwde volwassenen die geen familie zijn. Het WNT vermeldde al in 1894: 'In 

http://www.omafiets.nl


Zuid-Nederland, vooral op het platteland, is Oomke(n) zoo goed als een eigennaam 
geworden. Men geeft dien naam aan een of ander oud man, aan iedereen bekend, 
en meestal een kindervriend.' In die betekenis hebben diverse andere talen het Ne
derlandse woord oom overgenomen; zo gebruikt het Indonesisch om, oom als aan
spreekvorm voor gerespecteerde oudere mannen, het Papiaments gebruikt ömpi, 
dm als titel of aanspreeknaam en ook in het Sranantongo is omu een respectvolle 
aanspreektitel.15 

Distantie komt daarentegen tot uitdrukking in hoge ome, wat hetzelfde is als een hoge 
pief. Hoge omes was in de VOC-tijd de benaming die de zeelieden aan de leden van 
het College der Heren XVII gaven, die de Compagnie vanuit het Oost-Indisch Huis 
in Amsterdam bestierden. 
Een suikeroom is een rijke oom van wie men hoopt te erven. Het element suiker in 
deze samenstelling werd door de politicus W.A. Ockerse in het begin van de negen
tiende eeuw als volgt verklaard: 'Deze lieden, die men ... Suiker-ooms enz. pleegde te 
noemen, zijn dan ook doorgaans de gezochte voorwerpen, op welke men, gelijk de 
vliegen op de suiker, aangonst, bij wie ieder om het zeerst zich poogt... aangenaam 
te maken, op hoop, van in het testament niet te worden voorbijgegaan'.16 De suiker
oom bij uitstek is ongetwijfeld Oom Dagobert, het steenrijke personage uit de strip 
Donald Duck, waarmee we ook de woorden geldpakhuis en geluksdubbeltje associëren. 
Hoewel ook Donald een oom is, namelijk van de drie neefjes, staat vooral Dagobert 
Duck als oom Dagobert bekend. 

Een andere bekende oomfiguur uit de wereldliteratuur is oom Tom, de titelheld van 
Harriet Becher Stowe's Uncle Tom's Cabin (1852). Het boek, dat al in 1853 in het 
Nederlands werd vertaald, was bedoeld als pleidooi tegen de slavernij, maar werd 
later bekritiseerd vanwege de racistische stereotypen. Daardoor werd Uncle Tom in 
het Amerikaans een scheldwoord voor de beleefde Afro-Amerikaan die zich al te ge
dwee aanpast. Ook in het Nederlandse integratiedebat wordt de term 'een oom Tom' 
tegenwoordig wel denigrerend gebruikt voor al te aanpassingswillige migranten. 

Tante Truus 

Net als oom wordt ook tante door kinderen gebruikt ter betiteling van vertrouwde 
volwassenen. Tante in de algemene betekenis 'vrouw' vinden we in uitdrukkingen 
als zij is geen gemakkelijke tante. 

De tante figureert in een aantal populaire dooddoeners: Als, als... mijn tante een snor/ 
klootjes had, dan was ze m'n oom; Als mijn tante wieletjes had, dan was ze een locomotief 
I ten kruiwagen. De uitdrukking ik ben je grootje/je tante niet wordt vaak verkort tot de 
uitroep: je grootje! of je tante! 

In de jaren '80 van de vorige eeuw vond minister van Financiën Ruding dat er meer 
beweging moest komen in de maatschappij. Te veel uitkeringstrekkers zouden 'bij 
tante Truus achter de geraniums' blijven zitten. Sindsdien is tante Truus synoniem 
geworden voor oudere mensen die nog wel wat kunnen. Het mannelijk equivalent 
is ome jan: 'Ook tante Truus en ome Jan-types kunnen voor ondersteunend werk 



worden ingezet (...) Waarom kun je niet "gewoon" een sociaalvaardige en gezellige 
buurtgenoot inzetten die een oudere begeleidt naar de dokter of naar het zieken
huis, vindt de VNG-directeur.' (persbericht juli 2010). 
Tante Truus hoort thuis in het rijtje van 'ouderwets-gezellige' tante-namen, samen 
met het Wieteke van Dort-typetje tante Lien en de volkszangeres tante Leen. In het 
Duits wordt een kleine ouderwetse kruidenierswinkel een Tante-Emma-Laden ge
noemd. Toen de schrijver Gerard Reve in 1963 wegens godslastering werd aange
klaagd, vatte hij het in zijn ogen kneuterige godsbegrip van zijn aanklagers samen 
in de God van je tante, 'die zei dat je moest groeten als je langs 't huis van je baas 
kwam in Delft of Oldenzaal, waar was 't ook weer, ook al zag je niemand, je kon 
nooit weten wie 't zag.' 
Tante Pos is een schertsende personificerende benaming voor de post. De optische 
gelijkenis met de bedrijfsnaam TNT Post is toeval, want de bijnaam wordt reeds aan
getroffen in het jaar 1907. Op 8 juni van dat jaar stond in Het nieuws van den dag voor 
Nederlandsch-Indié' te lezen: 'Een der ingezetenen alhier ontving gisteren uit Solo 
Djebres een telegram (...) aangeboden om n uur 20 minuten voormiddag en ter 
plaatse ontvangen om 3 uur 30 minuten, het behelsde het bericht, dat iemand heden 
middag komen zou. Die persoon was echter reeds anderhalf uur op de plaats waar 
zij wezen moest, toen het telegram werd bezorgd, nl. om halfzeven.' Het stukje was 
voorzien van het opschrift Tante Pos, een titel die vaker in kranten uit Nederlands-
Indië werd gebruikt als de post voor de zoveelste keer vertraging had. 
Tante betje is de benaming voor foutieve inversie, een taalfout waarbij de woordvolg
orde van een deelzin niet overeenstemt met de woordvolgorde van een eerder deel 
van de zin. De naam is geïntroduceerd door de taalverzorger Charivarius, pseudo
niem van Gerard Nolst Trenité (1870-1946). In zijn adviesboek Is dat goed Neder
lands? uit 1940 schrijft hij: 'Ik heb deze fout lang geleden naar mijne toen reeds 
hoogbejaarde tante Betje genoemd, omdat die wonderlijke wending al hare brieven 
sierde. "Het weder houdt zich goed en genieten wij veel van onzen beelderigen tuin 
ook zuster Keetje zit er vaak met haar breiwerk en knapt zij zienderoogen op." Maar 
het is bekend dat nog thans verscheidene jonge tantes, tal van journalisten en zelfs 
uiterst voortvarende handelslieden haar voorbeeld eerbiedig volgen.' Nog steeds vin
den we in stijlboeken de benaming tante betje terug. Uit brieven van familieleden is 
gebleken dat Charivarius de naam moet hebben verzonnen, want hij had geen tante 
die Betje werd genoemd, al valt niet uit te sluiten dat de benaming is ontleend aan 
de tweede naam van zijn tante Wilhelmina Elisabeth (1837-1919). 

Zwarte weduwe 

Het woord weduwe heeft iets sombers. De zwarte weduwe is de benaming van een 
giftige spin (Latrodectus mactans) waarvan het vrouwtje na de paring haar mannetje 
doodt. De zwarte weduwe wordt door import uit warmere streken de laatste jaren 
steeds vaker in onze contreien gesignaleerd. Ook voor mensen is de beet van deze 
spin gevaarlijk. Daarnaast was zwarte weduwe de bijnaam van Florrie Rost van Ton-



ningen-Heubel (1914-2007), de fanatieke weduwe van NSB-voorman Meinoud Rost 
van Tonningen. 
De uitdrukking groene weduwe kennen we als synoniem voor het zogeheten huis
vrouwensyndroom, dat gepaard gaat met vereenzaming, depressies, en gevoelens 
van nutteloosheid en machteloosheid. In de jaren '60 en '70 van de twintigste eeuw 
is door vrouwenorganisaties veel werk verricht om de traditionele arbeidsverdeling 
tussen man en vrouw te veranderen. De groene weduwe was de titel van een verhalen
bundel van de feministische schrijfster Hannes Meinkema (1980). Groene weduwe is 
ook de naam van een mixdrankje dat zijn felgroene kleur en zoete smaak te danken 
heeft aan crème de menthe (pepermuntlikeur). 
Ook cocktails als Widow's Dream en Widow's Kiss (beide op basis van benedictine
likeur) zijn op de eerste plaats zoet en kruidig. In deze drankjesbenamingen komt 
een seksuele associatie met de staat van weduwe naar voren, die we ook aantreffen 
in een vrolijke weduwe. Het vrolijke weeuwtje is in de literatuur een aloud motief, 
lang voor Franz Lehars operette Die lustige Witwe (1905). Sinds de klassieke oudheid 
werd de vrouw als wispelturig wezen bij uitstek gezien, dat haar emoties en lusten 
slecht onder controle had en na het overlijden van haar man daarbij ook niet meer 
werd gecorrigeerd. In het voorwoord van het blijspel Het schynheilig weeuwtje (1711) 
schrijft Hendrik van Halmael: 'Wy hebben de Natuur van de vrouwen (die in 't alge
meen ongeduldiger, en zo behendig niet zyn, als de mannen) tragten te verbeelden.' 
Een onbestorven weduwe of grasweduwe is volgens het WNT 'een gehuwde vrouw wier 
echtgenoot tijdelijk afwezig is.' In de traditionele samenleving van vroeger werden 
alleenstaande vrouwen vaak argwanend bekeken. In deze geest neemt Harrebomée 
in de negentiende eeuw in zijn verzameling het nogal openhartige spreekwoord op: 
Die weeuwen trouwt en worsten kouwt, weet niet, wat er is in gedouwd. 
Met name voor oudere taalgebruikers zal zware shag van de Weduwe, of voluit 'De Er
ven de Wed. J. van Nelle' een begrip zijn. De tabak is genoemd naar Henrica Brand 
(1758-1813), die na de dood van haar man Johannes van Nelle in 1811 de winkel in 
koffie, thee, tabak en snuif aan de Schiedamsedijk te Rotterdam voortzette. 
Minder prominent dan de weduwe figureert de weduwnaar in het Nederlands. De 
vooral vroeger vaak gebezigde uitdrukkingen legden de nadruk op de schijnbaar 
korte duur van het verdriet om de gestorvene: Weduwenaarstranen drogen schielijk op. 
Dat is weduwenaars pijn. 

Stiefmoederlijk 
• 

Met het voorvoegsel stief- wordt tot uitdrukking gebracht dat de familierelatie door 
een tweede huwelijk is ontstaan. Het heeft van oudsher een bijbetekenis van lief
deloosheid: stiefmoederlijk behandelen. 'Stiefmoeders zijn ghemeenlick [= in het al
gemeen] stijve moeders, die onzacht met haer mans kinderen ommegaen' schreef 
Johan de Brune al etymologiserend in Bancket-werk van goede gedachten (1657). Meer 
dan honderd jaar eerder wordt in de Duytsche Adagia ofte Spreecwoorden (1550) gewag 
gemaakt van de zegwijze bij sijn stiefmoeders graf screyen, gezegd van mensen 'die 



metten oogen screyen maer metter herten lachen'. 
De volksnaam stiejmoedertje voor het driekleurig viooltje is wellicht uit het Duits 
overgenomen (Stiefmütterchen). Deze bloembenaming wordt wel in verbinding ge
bracht met de ordening en de ongelijkmatige grootte van de bloemblaadjes: het gro
te onderste blad is de moeder, de twee direct daarboven gelegen bloemblaadjes zijn 
haar eigen dochters, en de bovenste kleine bloemblaadjes de stiefdochters. 

Het hemd en de rok 
<• 

Verwantschapstermen blijken al met al aan de wieg te hebben gestaan van heel 
wat Nederlandse woorden en uitdrukkingen. In de taalkunde staat dit verschijnsel 
bekend als productiviteit. Familierelaties staan dus in morfologisch en semantisch 
opzicht model voor tal van nieuwvormingen in de Nederlandse taal. Bij de vorming 
van idiomatische uitdrukkingen met familiewoorden is echter sprake van een dui
delijke clustervorming rond verwantschapsrelaties van de eerste graad. Namen voor 
aangetrouwde familie: zwager, schoondochter, schoonmoeder, schoonvader, schoonzoon, 
schoonzuster komen ook niet voor in enige overdrachtelijke betekenis, met uitzonde
ring van de woorden verzwagerd (en de nogal vulgaire term kutzwager, algemeen be
kend geworden door het gelijknamige toneelstuk van Wim T. Schippers uit 1984, maar 
het woord was al een jaar of tien ouder). Het lijkt erop dat familierelaties als basis van 
uitdrukkingen niet al te ver af mogen zijn: betovergrootvader of -vader, overgrootmoe
der en -vader, achterkleinkind en nog dichter bij kleinkind, kleindochter, kleinzoon - in 
overdrachtelijke betekenis en in idiomatische uitdrukkingen komen we ze niet of 
nauwelijks tegen. Een betrekkelijk kleine kern van verwantschapstermen wordt als 
uitgangspunt genomen voor een groot aantal uitdrukkingen, waarbij de paradox 
optreedt dat de oorspronkelijke betekenis vaak geheel en al naar de achtergrond 
verdwijnt. Al met al gaat ook in taalkundig opzicht het spreekwoord op: het hemd is 
nader dan de rok. 
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