
Hoe noem je je broer en zus in één woord? Is er 

een woord voor het geluid van schaatsen op na-

tuurijs? En zou er een treffende term te bedenken 

zijn voor het half afgescheiden restaurantzitje dat 

de Engelsen ‘booth’ noemen? Denk mee en vul de 

gaten in de taal.

Gaten in de taalRedactie OnzeTaal
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W elke familierelaties hebben 
nog geen passende naam? 
En welke namen zouden 

voor die naamloze relaties in aanmer-
king komen? We vroegen het u in de 
aprilaflevering van deze rubriek. Het 
was een nogal veelomvattende vraag, 
die antwoorden opleverde in zó veel 
verschillende categorieën dat één af- 
levering van deze rubriek tekortschiet 
om die te behandelen. Daarom ver-
spreiden we de resultaten over enkele 
afleveringen. Allereerst: de broers en 
zussen en neven en nichten.

	 B Ro eR s	en	zussen
Stel, je hebt twee broers en drie zus-
sen, dan heb je dus vijf …? Tja, hoe 
noem je die broers en zussen eigenlijk 
in één woord? Dat was een van de vra-
gen die we u in de vorige aflevering 
voorlegden (nadat die al jaren in het 
intro van deze rubriek had gestaan). 
De Engelsen hebben er het woord  
siblings voor, de Duitsers Geschwister, 
de Spanjaarden hermanos, en zo zullen 
er nog wel wat talen zijn waarin deze 
familierelatie wél van een naam is 
voorzien. 
 Op de discussiegroep van Onze Taal 
op de netwerksite LinkedIn, waar deze 
kwestie aan bod kwam, werd vooral 
duidelijk wat het niet moest worden: 
brusje, een samentrekking van broertje 
en zusje. “Vreselijk” en “onvolwassen” 
werd dat woord genoemd, “echt geen 
term”. Daar kunnen wij ons eigenlijk 
alleen maar bij aansluiten.
 Maar gelukkig waren er ook andere 
voorstellen. Eerlijk gezegd waren dat er 
niet zo veel als we hadden verwacht: 
nog geen tien alternatieven. Maar 
goed, het bleek uiteindelijk genoeg om 
uit te kiezen. 
 Zo ontvingen we nesters. Op zichzelf 
een mooie aanduiding voor al het 
‘kroost’ dat stamt uit een en hetzelfde 
‘nest’, maar als de nestbewoners een-
maal uitgevlogen zijn, dan doet die 
term wel wat merkwaardig aan. Ge-
broerte dan misschien, zoals iemand 
suggereerde? Dat sluit tenslotte mooi 
aan bij het Duitse Geschwister. Maar we 
moesten daarbij toch aantekenen dat 
dit woord wel erg klinkt als gebroed, 
oftewel ‘gespuis’. 

	 g en oten
Dan was er nog een idee van Frens Bak-
ker uit Nijmegen: oudergenoten. Het 
klinkt een beetje zakelijk, en misschien 
zelfs wat stijfjes, maar het heeft tegelij-
kertijd ook iets nuchters en ongekun-
stelds. Er valt waarschijnlijk wel aan te 
wennen. Van Dale geeft 91 woorden op 
-genoot (oudergenoot zit daar nog niet 
tussen) – een heel normale manier dus 
om een relatie uit te drukken. Er is, in-
dien gewenst, makkelijk een vrouwelij-
ke vorm van te maken: oudergenote. En 
dat woord biedt ook nog uitkomst aan 
de lezers die vroegen om een term voor 
halfbroers en -zussen die eveneens uit-
drukt via welke ouder de bloedband 
loopt. Die kunnen spreken over ‘vader- 
of moedergenoten’. 
 We zijn om. Oudergenoot heeft poten-
tie. En zo is het eerste gat gedicht, en 
de eerste boekenbon (à 25 euro) ver-
geven:

oudergenoot  overkoepelende bena-
ming voor ‘de relatie tussen (half)
broers en -zussen’
vadergenoten  ‘halfbroers en -zussen 
met een gemeenschappelijke vader’
moedergenoten  ‘halfbroers en -zus-
sen met een gemeenschappelijke 
moeder’

	 ne ven	en	n i chten
Dan het neven-en-nichten-dilemma. 
Wat wordt bedoeld als je het over ‘je 
neef ’ hebt? De zoon van je oom en tan-
te, of die van je broer of zus – pardon: 

oudergenoot? Het blijkt bij nader inzien 
vooral een Randstedelijk dilemma, want 
zodra je je iets naar het zuiden of het 
noorden verplaatst, zijn er wel degelijk 
woorden voorhanden. In delen van 
Vlaanderen worden de kinderen van 
broers of zussen ‘neven’ en ‘nichten’ ge-
noemd, maar die van ooms en tantes en 
ooms heten ‘kozijnen’ en ‘nichten’. Mooi 
opgelost, maar wel half opgelost, want 
de nicht blijft in Vlaanderen met lege 
handen achter. Kan zij dan geen ‘kozine’ 
of ‘cousine’ heten, zoals iemand oppert? 
Kan inderdaad, maar laten we eerst 
eens naar het noorden kijken. 
 Daar zijn de kinderen van je oom en 
tante juist gewoon ‘neven’ en ‘nichten’, 
en krijgen de kinderen van je broers en 
zussen een aparte naam: oomzeggers en 
tantezeggers. Die twee woorden klinken 
niet voor iedereen even natuurlijk, zo 
blijkt ook uit de reacties, maar we kun-
nen er onmogelijk omheen: bijna de 
helft van de inzenders die op dit onder-
deel van de oproep hebben gereageerd, 
koos voor deze benamingen. 
 Jammer voor Frens Bakker, die zich 
net als bij zijn suggestie oudergenoot 
ook hier liet leiden door de familie- 
hiërarchie, en op die manier kwam  
met de nuchtere en bruikbare termen 
evenneef/-nicht voor de kinderen van je 
ooms en tante, en onderneef/-nicht voor 
de kinderen van broer of zus. En ook 
pech voor inzichtelijke benamingen als 
broerneef en zusneef, ingestuurd door 
Fred van der Griend uit Monster, die 
zich liet inspireren door het Spaanse 
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Broers en zussen, neven en nichten

Prins Maurits is ‘tantezegger’ van koningin Beatrix.
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Genoten
Ofschoon er in Onze Taal vrij zeker minstens 25 artikelen hebben ge-

staan over teksten in rouwadvertenties, doe ik ook mijn duit in het 
zakje. De ergernis is te groot. Die moet ik kwijt.

 Er schijnen mensen te zijn die deze advertenties verzamelen, er scripties 
over schrijven, erop afstuderen zelfs, maar mijn ergernis, één zinnetje, ben ik 
nog niet tegengekomen.
 Het is ook geen grappig zinnetje. Je kunt er niet om lachen, zoals om veel 
andere uitingen van verdriet wel.
 “Na een langdurig ziekbed en op bijzondere wijze hiermee omgegaan, 
hebben wij op een rustige wijze afscheid genomen van …”
 Dat is tenminste leuk.
 Voetbaltaal kan er nauwelijks tegenop. Hoewel ik Humberto Tan laatst 
hoorde zeggen dat een of andere club “kampioen ging spelen”.
 Een Surinamer die Nederlands verbastert tot Vlaams had ik nog niet ge-
zien. (En ga ik ook niet snel meer zien gaan.) 
 Aad de Mos zou er op de koop toe een Duitse draai aan hebben kunnen 
geven: “Met Erwin Koeman heb ik toen bij Macheluh kampioen gesjpeeld.” 
 Aad is de koning van een multicultureel accent dat is opgebouwd uit 
Haagse, Vlaamse en Duitse invloeden.
 Zijn taalgebruik is nooit irritant. Voetbaltaal is eerder lach- dan ergernis-
wekkend. Behalve bij elkaar napratende verslaggevers. Omdat Humberto Tan 
dat nu gezegd heeft, “kampioen spelen”, bestaat de kans dat ze het allemaal 
gaan doen. Zoals ze sinds een tijdje met z’n allen zeggen: ‘het past net’, wan-
neer een bal op het nippertje bij een medespeler aankomt.
 Het is de hoogste tijd voor de moordlust oproepende zin die ik in de door 
mij nauwkeurig bestudeerde rouwadvertenties al een paar jaar niet meer kan 
ontwijken.
 Hou je vast.
 Daar komt-ie.
 Er zijn twee varianten.

- Wat hebben we van je genoten.
- We hebben zó van je genoten.

Waarom zo egocentrisch?
 Als je het zinnetje “wat hebben we genoten” googelt, vind je als een van 
de eerste treffers een dankbetuiging na een bruiloft in het Jenevermuseum 
van Schiedam, “een locatie met erg veel sfeer”, aldus Richard en Mieke  
Muller.
 Bij een tuinconcert op zaterdag 19 september door Fanfare de Vooruitgang 
te Stiphout.
 Bij een opvoering van Kopenhagen door het Nationale Toneel.
 Op de website van de openbare basisschool de Robbedoes in Vaals.
 En op een blog van ‘Shirley’, die een fan is van Marco Borsato: “Lieve  
Marco bedankt voor wie je bent. Ik genoot van je. Je bent een mooi mens.” 
 En hij leeft tenminste. Genieten doe je van een bruiloft, van een fanfare, 
maar van een dooie hoor je niet te genieten. 
 Ik beloof plechtig dat, mocht er iemand bij mijn dood adverteren met de 
slogan van mij te hebben genoten, ik de schuldige voor eeuwig in het holst 
van de nacht zal komen bezoeken met de engste geluiden van gene zijde.

Henk Spaan
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primo hermano, letterlijk: ‘broerneef ’.
 We lieten ons dus leiden door de 
meerderheid van stemmen, én door  
Van Dale, waar oom- en tantezegger ook 
in staan. Joop van Diepen uit Ooster-
blokker was de enige inzender die eraan 
dacht ook de vrouwelijke vorm te ver-
melden, waarmee een nieuw ‘gat’ werd 
voorkomen, en daarom gaat de boeken-
bon naar hem. 
 Intussen kunnen we neven en nich-
ten voortaan dus zó aanduiden:

neef  ‘zoon van iemands oom en/of 
tante’
nicht  ‘dochter van iemands oom en/
of tante’
oomzegger  ‘zoon (of kind in het 
algemeen) van iemands broer of zus, 
vanuit het perspectief van een man’
tantezegger  ‘zoon (of kind in het 
algemeen) van iemands broer of zus, 
vanuit het perspectief van een vrouw’
oomzegster  ‘dochter van iemands 
broer of zus, vanuit het perspectief 
van een man’
tantezegster  ‘dochter van iemands 
broer of zus, vanuit het perspectief 
van een vrouw’ 

Tot zover de oudergenoten, neven, nich-
ten en oom- en tantezeggers. Volgende 
keer de schoonfamilie. Daarvoor hebben 
we al veel bijdragen binnen, maar enke-
le dingen zouden we nog graag van u 
weten: 

Zwager en schoonzus  Een zwager kan 
de man zijn van iemands zus, maar ook 
de broer van iemands partner en zelfs 
de man van de zus van iemands partner. 
En voor schoonzus geldt iets soortge-
lijks. Behoeven die aanduidingen ver- 
fijning? En zo ja: hoe?

Aanduiding voor familie van vaders- 
of moederskant  In enkele Scandinavi-
sche talen heet de broer van je moeder 
morbror (letterlijk: ‘moederbroer’), en 
de moeder van je vader heet farmor 
(letterlijk: ‘vadermoeder’, oftewel de 
oma van vaderskant). Is een dergelijk 
systeem, waarmee je in één woord kunt 
aangeven via welke ouder de verwant-
schap loopt, ook voor het Nederlands 
wenselijk en mogelijk?

Stuur uw inzendingen vóór 14 juni naar 
gaten@onzetaal.nl, of naar: Redactie 
Onze Taal, Raamweg 1a, 2596 HL Den 
Haag.  

Alle inzenders: heel hartelijk bedankt voor alle 

mooie, nuttige en inventieve inzendingen.


