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De Tuinman en de Taal 

Bezig zijn in de tuin is rustgevend en opbouwend; het 

heeft bovendien het voordeel dat men tijdens wieden, 

maaien of plukken tijd heeft om na te denken over de 

belangrijke zaken in het leven. 

Voor het menselijk bestaan is taal de belangrijkste zaak 

van allemaal: slechts door taal zijn we mens. 

Voeden, voortplanten en bezig zijn zitten ook bij dieren 

en planten in het gedragspatroon. Praten en schrijven, 
·g~dachten over verleden en toe~omst formuleren en 

vervolgens doorgeven, kennis vastleggen en opbouwen 

zijn echter exclusief menselijke activiteiten die slechts 

dankzij taal kunnen plaatsvinden. 

Aandacht voor de combinatie van t_aal en tuin verenigt 

derhalve twee positieve menselijke waarden en leidt tot 

de volgende overwegingen. 

De romantische levensvisie heeft er in de negentiende 

eeuw toe geleid om de taal als een soort levend orga

nisme te beschouwen dat evenals planten onderhevig 

is aan groei, bloei en verval. Gecombineerd met het in

zicht dat 'de taa1 gans het volk is' leidde dat tot de taak 

voor de taalkundige om als tuinman te werk te gaan en 

in de taal te wieden en te snoeien, want -zo stelde men
een gezonde, goedverzorgde taal is een cultureel le

vensbelang voor een gezonde natie. Het aardigst komt 
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die opvatting tot uitdrukking in titels als die van 1 het 

oude tijdschrift 'Onze Taaltuin' en van boeken als 'in de 
Nederlandse taaltuin. Wandelingen en waarnemingen ' 
van A.A.Verdenius (1943) of 'Allerlei_ taalkwesties. Op 
de slingerpaden van onze taaltuin.' van J.A .Meijers 

(1959). De romantiek heeft een lang leven! 
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Slaapt gij nog 

Slaapt gij nog. gedaagde kruinen 
van de onzachte doorentuinen? 

slaapt gij nog. en weet gij niet 
dat de ontwekte zonne u ziet? 

Dat alreê de dagen langen 

zichtbaar. en de stralen strangen 

van de lente? Ontwekt. welaan. 
doornen. en wilt wakker staan! 

Onlangs nog. met sneeuw doorschoten, 

hebt gij. naast uw' stamgenoten. 

weken lang den tijd verbeid. 

vaste in uwe onroerbaarheid. 

Tijd is 't om den dag te groeten: 

'tOosten blinkt. en wakker moeten 

al die zonne- en zomerglans 

schuldig zijn hun' liefde. thans. 

Voorentuin dan, bot'ten open; 

los. uw'dichte looverknopen; 

/os. uw zilveren rèukallaam; 

/os. uw sneeuwwit blommenkraam! 

E.i. 'ten baat niet. dat robijnen 

naalden deur de toppen schijnen 
heen te bersten. hier en daar. 

van uw doornig streuvelhaar! 

_ ....... Guido Gezel/e 
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Hel'komst 

Maar er be.staat een nog veel ouder verband tusse.n taal 

en tuin. Dat blijkt als we na~r de herkomst van de woor

den kijken. Het Nederlandse taal is terug te voeren op 
een Indogermaanse woordwortel *del die splijten, hou

wen betekent. Daar heeft ons telg in de betekenis van 

loot van een boom mee te maken en in afgehouwen 
staat werden die gebruikt om een omheining te maken 
waarbinnen in de oertijden recht werd· gesproken. Wie 

binnen die omheining stond, moest dus goed op zijn 
tellen passen, want alles wat gezegd werd telde mee in 

het geding. Taal en tellen zijn ook zeer verwant en het 

is dan ook geen toeval dat het Duitse Zahl en ons taal 
. naast elkaar staan. En met dat Duits stuiten we meteen 

op een ander interessant verband, namelijk dat tussen 

ons tuin en het Duitse Zaun. Het Duitse woord heeft de 
betekenis van hekwerk, gevlochten omheining behou

den .en het Nederlandse woord heeft het grondstuk 

daarbinnen als betekenis genomen. Althans in de alge
mene taal, want in sommige streektalen is de tuun-·ook 

nu de heg. Als Guido Gezelle dicht over de deorentuin 

gaat dat over de meidoornhaag en niet over een cactus
verzameling. De Engelsen delen het meest onze visie, 

want hun woord town is ook de binnen de omheining 

gelegen ruimte; alleen zien ze die rets ruimer dan wij! 
Die town komt ook nog terug als de uitgang -ton of -

don in (plaats)namen als Southampton of Snowdon. 
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Synoniemen 

In plaats van het woord tuin kunnen we het woord hof 
gebruiken en ook dat heeft een boeiende geschiedenis. 

Hier is evenals bij de tuin het vlechtwerk de basis van 

het woord, zoals nog terug te vinden is in het verwante 

Engels (bee)hive, de traditionele gevlochten bijenkorf. 

De hof is van oudsher de omheinde ruimte waarbinnen 

van alles gebeurt. Het is de ruimte waar recht wordt 

gespro~en, he:t gerechtshof. Het is de ruimte _waarbin
nen de boer zijn huis en stallen beschermt, de boeren

hoeve. Als die boer heel goed boerde, dan werd hij mis
schienwel van-landadel e·n ging zijn hof lijken op het 

hof van de vorst. Als er een aantal van die hoven bij 

elkaar stonden, werd dat een gehofte dat we nog als 

gehucht kennen. Een luxe hof werd voorzien van een 

tuin en wie een meisje het hof wilde maken, moest wel 

voor wat moois in zijn tuin zorgerî. De hof van Eden zag 

er vast niet uit als een mfddeleet.Jwse boerderij met 

mesthopen. Het Duits heeft hetzelfde woord Hof met 

dezelfde betekenis; in het Engels heeft het Franse woord 

court de adellijke en juridische betekenissen overgeno

men. 

Een tweede synoniem voor tuin is het woord gaard. Ook 

hier weer zijn de gevlochten takken het uitgangspunt. 
De boomgaard moest beschermd worden tegen vraat

zuchtige beesten en daarom werd hij met# takken 
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omheind. Zo'n takkenbos is de gard die door Sinterklaas 

uitgedeeld wordt aan degenen die geen gewone koek 

maar wel billekeek verdienen. Met' een heel klein 
takkenbosje schijn je ook wel slagroom te kunnen kfop

pen. Voor die gard hebben we ook het woord roede en 

het is heel frappant dat zowel onze (Rijnlandse) roede 

als_de Engelse yard een lengtemaat zijn, overigens van 

geheel verschillende lengte. Die gaard is in het Duits 

terug te vinden als der Garten en in het Engels als de 
courtyard; dit laatste is een behoorlijke knoeivorm van 

Frans en oud-Engeis door elkaar. Ook het Franse jardin, 
het Russische woord gorod (stad), het oud-Griekse 

chortos en het Latijnse hortus gaan op dezelfde stam 

terug waar de gaarde een loot van is. Het vlechtwerk is 

overal de basis voor het tuinieren geweest. Zelfs het 
paradijs is met vlechtwerk begonnen, want dat woord 

stamt van een Perzische oervorm pairi-daeza die om

heining, tuin betekent. 

Een vierde mogelijkheid om een tuin aan te duiden is 

tenslotte perk. Wanneer zo'n perk wat allure krijgt, 
wordt het een park. De omheining is weer de basis van 

het woord, dat afgeleid is van een Latijns woord 

parricus. Het perk is meestal niet zo _groot als het hui

dige park; dat laatste is voor de omheining vaak te groot. 

Maar voor het middeleeuwse krijtperk waren de paal~ 

tjes nog wel te plaatsen en als alles dan rinnen de per
ken bleef, verliep het ridderlijk toernooispel naar wens. 
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De Tuin 

In mijn tuin ontstaat een nieuwe wereld. 

'---- Klein. verborgen tusschen gras en struik: 

Rijk. waar 't heel den middag muscht en merelt 

E.n d'omheining naar sering~n ruikt. 

In dit rijk heerscht niemand oppermachtig. 

Zélf ben ik een ongewichtig deel 

Dezer kleine staat en niemand acht zièh 

meer dan 't andere- en dat is veel. 

E.n in deze wereld. groen omhaagd. 

Levende van liedren. geur en kleuren. 

Kan mijn ziel het dagelijksch gebeuren 

Vrij ontkomen. door geen smet belaagd. 

Tuin van mij. onspeurlijk paradijs. 

's Ochtends met kristallen dauw bepereld. 

-Zijt gij 't aanschijn van een nieuwe wereld. 

waar ik. zielsgelukkig. in lierrijs. 

Pierrë H. Dubois 
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Tuin in de taal 

Met zo'n oude voorgeschiedenis is het niet verwonder

lijk dat de tuin hecht geworteld is in onze taal. Er zijn 
heel wat uitdrukkingen en zegswijzen waarin de tuin 
en zijn synoniemen voorkomen. Al die omheiningen 
waren vooral bedoeld om ongewenste gasten buiten te 

• houden. De kunst is het daarbij om die menselijke en 
dierlijke gasten om de tuin te leiden. Een alternatief is 
om ze te vangen in een (schijn-)tuin; cals ze daar een

maal ingetuind zijn, heb je er ook geen last meer van of 
kun je ze vangen zoals in eendenkooi. 
Een mooi Vlaa,ms spreekwoord luidt: waar de tuin het 

laagst is, wilt elkeen over. Het is duidelijk dat ook hier 
weer tuin staat voor omheining, maar of elkeen nu de 
tuin icn wil of er juist uit, is mij niet helemaal duidelijk. 
In plaats van zijn lier aan de wilgen hangen kan men 
ook zijn kap op de tuin hangen. Dat i,s bedacht door 
monniken die het in het klooster voor gezien hielden 
en bij vertrek hun geest de ruimte wilden geven door 
de monnikskap af te leggen. Ook in onze tuin doen 
monnikskappen het nog steeds goed in de buurt van 
een haag die wat sch,aduw geeft. Maar misschien moet 
ik me helemaal niet bemoeien met het geestelijk leven 

der monniken en me bij mijn eigenlijke onderwerp hou
den. Want zoals het spreekwoord zegt: ieder moet zijn 
eigen tuintje wieden. Al dat gebemoei met andermans 

zaken leidt tot ruzie en dat kan er in extreme gevallen 
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zelfs voor zorgen dat iemand eindigt met een tuin op 
zijn buik, hetgeen wil zeggen dat hij onder de grond 

verdwenen is. Daar zal noch het slachtoffer noch d~ 
dader mee in zijn tuin zijn, hetgeen als uitdrukking het
zelfde betekent als ermee in zijn sas zijn. 
Naast deze kleine bloemlezing van uitdrukkingen zou 
ik nog vele woorden die met tuin beginnen kürmen 

noemen. Maar die zijn meest zo voor de hand liggend, 
dat ieder zelf maar de twee volle bladzijden ermee in 
de dikke Van Dale moet raadplegen. 

\ 
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E.en Hovenier 

Landschap. verwilderd onder zon en wind. 

dot door een woekerkruid werd aangevreten. 

gedoemd om sneller nog te zijn vergeten 

dan wien geen ster::_eling ooit heeft bemind. 

E.en looden lucht des doags en in den nacht 

net smachtend Jammeren der dieren 

langs de verzande bedding der rivienn--

o nart. mijn nart. en wat hebt gij verwacht? 

- E.en hovenier. een hoeder van 't gewas. 

van boomen. bloemen en net lage gras. 

die zonder nem zouden zijn omgeko.men. 

E.en hand die leidt. een mond die woorden spreekt. 

wa.arin een late deernis openbreekt 

als water. klaar en stroomende vernomen. 

J. Campert 
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Taal van het tuinieren 

Tuinieren is een serieus vak en om een vak te kunnen 

uitoefenen heb je termen nodig waarmee mensen, han
delingen, hulpmiddelen en resultaten worden benoemd. 

Wie een tuin aanlegt of onderhoudt, is doelgericht be

zig en wil resultaat boeken. laten we eens wat termen 
uit de vier bovengenoemde categorieën bekijken. 

De mensen 
Van de mensen in de tuin is de tuinier de belangrijkste. 
Taalkundig is hij interessant, omdat hij eindigt op -ier. \ 
Da·t is een wat minder gebruikelijke uitgang om men-

sen die iets doen aan te duiden. Eigenlijk is het een 
' Franse uitgang die aan woorden een wat deftiger ca-

chet gaf. De tuinman is toch meer het personeelslid van 
de rijke man die tuinieren als liefhebberij heeft; de een 
doet het voor de kost en .de ander voqr de lol. Daar
naast kennen we dan ook nog de tuindér die beroeps
halve in grote hoeveelheden denkt: chrysanten of aard
beien, guldens en gif. Ook van de synoniemen hof en 

gaarde zijn mensen met -ier gevormd: de hovenier en 
de gaardenier. Was het om iets van de uitstraling van 
dé hoofse.cultuur over te nemen dat de tuinman zoveel 
-ierse collega's heeft gekregen? De hovenier doet het 
op dit moment nog het beste in de beroepssfèer, ge
zien de vele hoveniersbedrijven. De gaardenier is feite

lijk uitgestorven en als we niet ooit een minister Garde-
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niers gehad hadden, waren we het woord wellicht al 
vergeten. Het boek uit 1950 De Hoofse Gaardenier over 
de beroemde tuinarchitect André Ie Notre "s, ook nog 
slechts aan weinigen- bekend, De meest bijzondere van 

alle -ieren in de tuin is de·perkenier; deze leefde alleen 
in de tropen. Het is het Nederlandse woord waar op de 
Molukken de eigenaars van een specerijentuin mee 

werden aangeduid. In Nèderland zelf hebben we met 
perk niet veel gedaan; het wordt in de tuinsfeer beperkt· 
gebruikt en Van Dale geeft slechts twee samenstellin
gen met perk aan het begin. 

De handelingen 
Wat doen mensen zoal in de tuin of met andere woor

den: wat hebben we voor termen om activiteiten te 
benoemen? Het begint met de grondbewerking: spit
ten, mesten, harken en schoffelen zijn wat van die ba

sale tuinwerkjes. Dat spitten is niets anders dan met 
een spits voorwerp in de grond steken; dat de Engelsen 
bij spitting iets heel anders doen, berust op toeval. 

Meestal gaat dat spitten gepaard met mesten ofwel het 
onderwerken van mest en zijn eigentijdse variant com
post. Paarden vergeten bij het mesten altijd d<:~t onder

werken, helaas. 
Het woord mest komt in sommige streken ook als mist 
voor en beide woorden kunnen ook nog hun -t verlie
zen: mis en mes. Waar ze mes hebben komt die vaak 
terecht op de messing, hetgeen geen metaal is maar 

een mesthoop. Taalkundig gezien hoort de mest bij een 
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werkwoord miegen dat urineren betekent, ofschoon bij 
mest meer zeiken dan .het deftige urineren past. In Duits
land is het altijd heel lastig dat mest Mist heet, want 
Nederlandse automobilisten halen in hun Steenkolen
duits die twee woorden vaak door elkaar. Mest is bij 
onze buren Dünger en daar hebbefl wij in onze taal 
geen verwante woorden mee. De En-gelsen hebben het

over manure en dat ziet er verdacht Frans uit; het stamt 
dan ook van manouvrir. (In het Frans zelf heet mest ove
rigens erîgrais). Daarnaast bestaat in het Engels het 
woord dung waarmee onze gier benoemd wordt en dat 
aan het Duitse mestwoord verwant is. Alle computer
spelletjes met dungeen hebben overigens niets met een 

mestkelder te maken, want dat dungeon is een verbas

tering van de franse donjon die wij ook in het Neder
lands als toren kennen. Weinig Germaanse eenstemmig

heid al met al. 
Als de mest er dan onder zit, moet de grond geschikt 
worden gemaakt voor verdere handelingen als zaaien 
en planten. Dat geschikt maken is vooral harken. Dat 

woord harken is eigenlijk meer een aanduiding van het 
geluid dan van de handeling; de hark is het instrument 
waarmee een krassend of schurend geluid gemaakt 

wordt volgens de etymologische woordenboeken. Het 
is mij in de zachte, vers gespitte aarde nooit zo opge

vallen, eerlijk gezegd. Nu tuinier ik op de Brabantse 
zandgronden die zachtaardig zijn en het is dan ook niet 
verwonderlijk dat een hark in het Brabants heel anders 

heet: een reef. 
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Later in het seizoen wordt er in de tuin ook nog ge
schoffeld . Schoffelen is een afleiding van schuiven; dat 

ook de vorm schuifelen bestaat, is dus niet zo gek. Het 
is het herhaaldelijk heen en weer schuiven over de grond 
om de onkruidwortels los te maken. Naast krabben staat 
krabbelen, naast wenden staat wentelen en zo staat 
schoffelen naast schuiven. Voor het echte grove schuif

werk kan altijd nog een Engelse shovel ingezet worden. 
Na de grondbewerking komt het leukere werk: zaaien, 
poten en planten. Het zaaien dat eigenlijk zaden is, 
maar zoals vele woorden zijn d tussen de twee klinkers 

verloren heeft, behoeft verder weinig taalkundige toe
lichting, maar de andere twee wel. Niet dat zaaien niet 
belangrijk zou zijn,' want zoals al in de zestiende eeuw 

door P. Laurier in zijn vertaling van Ovidius' boek over 
de kunst van het beminnen geschreven werd: "Wilt uwe 
woordekens wel besaeyen, Soo meuchdy metter tyt daer 

vruch af maeyen.' 
Planten is een Romeinse activiteit die hier al vroeg wor
tel heeft geschoten. In het Latijn betekent planta voet

zool en plantare was het vasttrappen.':'~" de grond rond 
de (eigenlijk dus pas na afloop 'geplante') stekken. Het 
woord plant is duidelijk na hèt werkwoord planten ge

komen gezien de woordgeschiedenis. Leuke vraag is nu 
wat het Latijnse woord is voor ons plant. Antwoord: 
herba. Behalve het product zelf gaf ook de naam Planta 

voor een plantaardige margarine dus al te denken; het 
is niet voor niets onder de voet gelopen. 

Ook het poten is taalkundig +ets minder vanzelfspre-
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kend dan het lijkt. Het is namelijk niet verwant met de 
(bloem)pot, zoals op grond van het woordbeeld gedacht 

zou kunnen worden. In potten worden planten opge
pot en niet gepoot. Poten is- verwant met het Engelse 
werkwoo, d to put en -i eigenlijk het neerzetten van 
een plant in de grond. Daar moet je dan wel een gat 
voor maken in de grond en bij kleine plantjes is dat nogal 

een peuterwerk. Peuteren staat naast poten zoals bib
beren naast beyen; herhaaLdelijk dezelfde handeling 
verrichten leidt tot een werkwoordsvorm op -eren of -
elen, zoals we al bij schoffelen zagen. 
Na enig wachten komt er groei in de tuin en moeten er 
weer andere handelingen verricht worden om de be

groeiing in de gewenste samenstelling te houden. We 
moeten wieden, snoeien, knippen, maaien en sproeien . 
Wieden- is het onkruid eruit halen en alhoewel wij in 
het Nederlands wiet niet meer als onkruid kennen, tiert 

het Engelse we~d als nederwiet in sommige kringen 
weer welig in Nederland. Je schijnt er high -of in deze 

context liever: kierewiet- van te kunnen worden, en ook 
onkruid kan zo een functie hebben. 
Voor de herkomst van wieden geldt evenals voor het 

Duitse jäten dat die zeer duister is. Door die duisterheid 
moet u zich in de tuin niet laten weerhouden, want 
'wieden en delven betoont zichzelven.' 
Eenzelfde duistere taalkundige voorgeschiedenis heeft 

het werkwoord snoeien. De etymologen kunnen geen 
verwante woorden vinden en een wilde fantasie dat 
snoeien wat met snoepen te maken heeft, omdat van 
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gesnoeide bomen meer fruit te snoepen Vqlt, overtuigt 

niet echt. Nog meer dan bij het wieden geven de Duitse 

(stutzen) of Engelse (to prune) woorden voor deze ac

tiviteit geen enkele Germaanse verwantschap te zien. 

Het Nederlandse tuinieren vertoont best wel een paar 

unieke trekjes, althans taalkundig . 

Bij knippen ligt de zaak veel duidelijker: dat is gêwoon 

heel hard knijpen . Dat gebeurde met een knijf en wat 

dat is, blijkt voldoende uit het Engelse knive en ook 

nog uit sommige bestaande dialectwoorden. 

Het maaien van het gras is een veel tijd en aandacht 

vragende activiteit in de tuin, die mij altijd doet den

ken aan de haarverzorging bij de mens. Als je haar maar 

goed zit dan is alles oké en als het gazon maar groen is 

dan tel je pas mee. Sommige mensen spreken per o~ge
luk wel eens van maden, omdat maaien zo plat 

klinkt.("Hij is een goede beeldhouder.") Taalkundig i'S 

daar best iets voor te zeggen, want de basis van het 

yvoord is de made die eigenlijk een hooi- of weiland is. 

In de Engelse meadow en in ons madeliefje zit die made 

ook duidelijk verwerkt . Misschien kunnen mensen uit 

Made en Drimmelen daarom wel zulke mooie gazons 

maaien! 

Het sproeien is de laatste activiteit die hier aan bod 

komt. Licht, water of vuur dat in kleine deeltjes ver

spreid wordt, wordt versproeid . In veel woorden met 

de lettercombinatie spr- zit dat betekeniselement 'kleine 

deeltjes.' Sproeten op het gezicht van de tuinier, sprui

ten aan de stam van zijn gewas, sprenkelen van water 
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onder een sprankelende zon en een keelziekte met witte 
spikkels die spruw heet. 

Het gereedschap 
Voor het werk in de tuin staan ons tal van gereedschap
pen ter beschikking en de fabrikanten doen hun best 

om er steeds nog een paar vernuftige instru~entjes aan 
toe te voegen. We zullen hier de basisuitrusting de taal

kundige revue laten passeren : spade, schep, hark, riek, 
schoffel, gieter, hegge- en snoeischaar en kruiwagen. 
De spade is taalkundig al heel oud en heeft weinig fa
milie. Het is een verbreed stuk ijzer waarmee de grond 
bewerkt wordt en dat brede zit ook in het andere mid
deleeuwse woord spade in onze taal dat..[aat betekent 

en 'in het Duits spät heet. Iemand die te spade kwam, 
zag het wat breed in de tijd. 
Veel tuiniers werken echter niet met een spade, maar 
met een schep, schop_ of schup. Het werkwoord schep
pen is van oude Germaanse stam en betekent 'met een 
scherp werktuig snijden, splijten of uithollen.' Wie in 
zijn tuinaarde de schept steekt, doet,wel ongeveer zo
iets en afhankelijk van zijn g~westelijke herkomst ver
richt hij of zij de scheppende arbeid met die schep, schop 

of schup. De buurtalen laten iets leuks zien: in het En
gels bestaat de scoop die erg op de schop lijkt, maar 
ook de shoveL die als woord -meer op de schoffel lijkt. 
Het Duits kent die tweeslachtigheid niet en heeft al
leen Schaufel. Kennelijk zijn schoffel en schop maar 

moeilijk te onderscheiden geweest in vroeger tijden of 
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streken. Voor de benoeming van onze schoffel moes

ten de buren dus wel een ander woord nemen; in het 

Engels werd dat hoe en in het DuitsStosz~acke. 

De werkwoorden schoffelen, harken en snoeien zijn al 

de revue gepasseerd en over de bijbehorende instru

menten hebben we taalkundig niets toe te voegen . Van 

de snoei- en heggeschaar moet echter de component 

schaar nog wel toegelicht worden. Het leuke van de 

schaar is dat het eigenlijk een meervoudsvorm is (zoals 

schoen of teen) . Het Nederlands is ook ongeveer de 

enige taäl waarin dat meervoudsaspeet niet meteen 

duidelijk is. De Engelse (pair of) scissors, de Franse ciseaux 

en ook de Duitse Schere laten dat allemaal zien. Ons 

basiswoord is oorspronkelijk een schar die met het werk

woord scheren verband houdt. Naast dat enkelvoud 

schar staai: datl het me€rvoud scharen, Zo'n enkelvou

dige schaar zit nog in de ploegschaar waar geen twee 

ijzers aan het knippen zijn. Misschien heeft het andere 

woord schare, dat menigte betekent, wel voor enige 

taalkundige verwarring gezorgd. 

De riek heeft echter geen werkwoord naast zich, want 

als u riekt (het zijn altijd anderen die hun neus optrek

ken voor uw arbeid) dan ligt dat niet aan de riek. Vol

gens de woordenboeken is een riek een grote vork met 

meestal twee of drie tanden; alleen Van Dale heeft het 

over meertandig en dat lijkt me verstandig, want twee 

of drie is maar weinig in de tuin. Naast riek komen ook 

de vormen raak, rake en reek voor, maar die beteke

nen dan meestal niet riek maar hark. Alle woorden zijn 
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van oude Germaanse komaf. Met het oprakelen van alle 

taalkundige achtergronden is de nauwe verwantschap 

tussen riek en hark dus ook bovengekomen. En daar gaat 
het in de tuin ook vaal<o m bij deze gereedschappen: de 

wortels bovenhalen. De Engelsen doen ,dat in de tuin 

met een fork en de Duitsers met een Ga bel, die sommi

gen ook wel als gaffel herkennen. 

Met de gieter zijn wij in het Nederlands goed af, want 

het is een kort en duidelijk woord; een ding dat giet. De 
Engelsen en de Duitsers ·zijn omslachtiger met hun 

watering can en Gieszkanne. Stel je voor dat wij met 

de gietkan moesten lopen; wanneer is iets eigenlijk een 

kan? 

Tenslotte dan de kruiwagen. Dat is niet de wagen voor 

het (on-)kruid, maar de wagen waarmee dat kruid weg
gekruid wordt. Het werkwoord. kruien is zoiets als 'sto

ten, duwen, persen, dringen:' Voor een volle kruiwa

gen in los zand geldt dat allemaàl wel, is mijn tuinmans

ervaring. Ook in de Engelse crowd wordt geduwd en 

gedrongen. Hun kruiwagen heet echter een barrow en 

die is weer verwant aan ons berrie dat draagbaar bete
kent; geheel verschillènde lasten worden met geheel ver

schillende doelen vervoerd. 

Resultaten 
Af en toe als je in de tuin aan het zweten bent, denk je 

wel eens: waar doe ik het eigenlijk voor? Gelukkig is er 
later in hetjaar altijd wel een moment dat het resultaat 

tevreden stelt. 
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Hoe worden de vruchten van het tuinmanswerk zoal 

benoemd? Er is een heg en daarbinnen liggen perken, 

bedden, borders, paden, een gazon, een vijver, een 

prieel en het geheel is een tuin, of plantsoen . Met de 

haag, heg of omheining zijn we weer terug bij de kern 
van de tuin, want eigenlijk was tuin ook al de omhei

ning. Het is wel handig dat we nu het onderscheid tu>

.sen de haag en het gebied dat erbinnen ligt goed kun

nen aanduiden. Alleén in de plaatsnaam Den Haag gaat 

dat niet op, maar in die stad wordt met politieke taal 

wel vaker iets anders gezegd dan er eigenlijk bedoeld 

is. De qmheining is ontstaan uit de omhegening, het

geen meer de activiteit vari het om hegenen dan het re

sultaat ervan aanduidt. Maar bij veel woorden die ein

digen op -ing is zowel de handeling als het resultaat 

bedoeld : opening, leiding enzovoort. Ook het hek dat 

soms in de haag is ingebouwd, is taalkundig zeer nauw 

aan de heg .verwant volgens de etymologen . Het is alle

maal heel oud taalgoed zoals aan de verwante Engelse 
hedge en Duitse Hecke te zien is. 

Dat geldt niet voor de importwoorden border en ga
zon. Kennelijk is het luxe-gebruik van een tuin meer 

buitenlands dan oerhóllands. De Engelse border, door 

sommige taalzuiver~n ook wel als boordbed benoemd, 
is een randverschijnsel. Of het nu een rivierboord of een 

tuinboord is, altijd gaat het om de rand. Ln veel tuinen 
zijn de borders ook een soort borduurwerkjes; fraaie en 

veelkleurige randjes rond het gazon. Tot de allerouetste 

bete1tenissen van ons boord behoort het scheepsboord, 
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dat al in de vroegste bronnen voorkomt; de rand van 

het schip. 
Het gazon is, evenals op een na alle andere woorden 
die in onze taal met gaz- beginnen, van Franse herkomst. 
Dat woord voor het mooie geschoren gras hebben we 
pas in de vorige eeuw overgenomen. Het woord zelf 
heeft te maken met een Oudfrankische WaSO, die een 

grasveld was. Zoals bij meer Franse woorden die op een 
Germaans voorbeeld berusten, is de w- aan het begin 
een g- geworden: De Gaulle is een vervorming van Van 
der Wal en de guerre is de Franse variant van het En
gelse war. Ook Guillaume en William zijn althans in taal
kundig opzicht broeders. Pas in de veertiende eeuw is 

het gazon met de g- opgekomen, toen bij ons het w

woord al verdwenen was. Het heeft dus niet zoveel ge
scheeld of wij hadden een wazoen gehad. Nu is een van 

oorsprong Germaans woord in Franse gedaante bij ons 
gangbaar, zoals dat ook het geval is met de boulevard 
die op een bolwerk berust. 
Met het bloembed zijn we echter weer geheel op ei
gen terrein. Het is een zeer oud woord waarvan de 
etymologen zeggen dat er buiten het Germaans geen 

verwanten zijn, hetgeen de verklaring bemoeilijkt. Er 
wordt nu verwezen naar werkwoorden die met graven 
te maken hebben, zodat het bed van oorsprong een in 
de grond gegraven gat is. ~t lijkt meer op een konijnen
hol of een graf dan op een slaapplaats, maar wie weet 
wat die oervoorvaders van ons voor slaapgewoonten 

hadden! In ieder geval is het in de tuin prima van toe-
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passing en ook de rivier ligt in een etymologisch ver~ 
antwoord bed. 
Al wandelend op het tuinpad kunt u over het woord 
pad nadenkerr. Het is een echt oer-woord in onze taal, 
want al de oudste vorm in het Nederlands lu idt pat. Ook 
de buurwoorden path en Pfad liggen er dichtbij. Men 

gaat uit van een Germaanse grondvorm patha die al 
weg, pad betekende. Wat toch wel merkwaardig is, is 

dat er voor het wandelen niet een werkwoord padden 
of pedden in de algemene taal is opgenomen; die ko
men nu uitsluitend in het vlaams voor. De vriendelijke 
pad, die naast of onder u in de avondschemering op het 
pad loopt, is van geheel andere taalkundige herkomst; 

het verschil tussen het en de is hier erg belangrijk! 

T~ee uitheems·e zaken in de tuin zijn de vijver en het 
prieel. Bij de vijver heb ik een merkwaardige ervaring. 

De eerste vraag die altijd komt als iemand onze grote 
vijver ziet, is steevast: "Zit er vis in (of: op)?" Kennelijk 
is een oerreflex in de geest dat vijvers voo"r vissen be
doeld zijn. Het aardige is nu dat de etymologie dat ei
genlijk bevestigt. Wij hebben het woord overgenomen 
van de Romeinen die een vivarium aanlegden om te 
voorzien in hun behoefte aan levende karpers voor de 

maaltijd; de vijver als voorloper van de diepvries dus. 
Wie in Maastricht in het jaar 452 op vrijdag vis wilde 
eten, kon nog geen beroep doen op koelwagens en diep
vries en moest zelf een voorraad kweken. Dat vivarium 
is een vijver geworden of ook wel een wijer zoals uit 

plaats- en familienamen blijkt. 
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Een dergelijke ni.Jttigheidsachtergrond ontbreekt bij het 
prieel. Dit bouwwerkje in de tuin past bij de hoofse ach

tergrond van de lusthof: lust en luxe. Via de middel
eeuwse Franse vorm praiel zijn we aan ons prieel geko
men. Die Franse vorm gaat weer terug op een Latijns 
·pratellum dat weilandje betekent. Gewoon een lekker 
plekje in het gras om uit te rusten, te piknikken en te 

stoeien. De overdekking is daar aan toegevoegd tegen 

de regen. Of tegen nieuwsgierige bl ikken? 
Het laatste resultaat van tuinmanswerk dat hier aan de 
orde komt, is het plantsoen. Dat gaat ook al terug op 
romaanse wortels. Het ga Iloromaanse plantione was het 
plantgoed dat in de grond gezet werd. Ook nu nog is 
voor kwekers (bos)plantsoen meer de aanduiding van 

de stekken en het plantmateriaal dan van het resultaat 
dat ermee bereikt wordt: het gemeenteplantsoen. 
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- Aan Een Baarn In Het Vonáefpo~k 
\ 

-

fr is een boom gevefd met Jan9e groerre lokken. 

Hij z~chtte roischend als een kind 
terwijl hij viel, nog vol van zome~wind. 

--..Jis_ heb de kar gezien. die hem heeft weggetrokken. 

p. els een Jonge man, als Hector- aan de zegewagen. 

rn~t slepend haar en met de 9~ur- van jeugd ... 
stroomende uit zijn schoon€ wonden. 

het jonge ho?fcl nog ongeschonden. 
de tn,,tse romp no9 onVerslogen. 

M. Vascfls 
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De begroeiing 

DEt\t:uin is pas af, aiS er wat in gro~it. Melde te'rlnen 
boom, s·truik, t'leester, gras, bloem, (on·) kr&:id en plant 
kan de totale tuinbegroeiing wel wo_rden aangeduid. 
De afzonderlijke namen, waarvan er duizenden zijn, 
kunnen boekwerken apart vullen. " 

1 

_De boom f> altijd een hoofdelement)n êen volgroeide 
tuin, Bij het planten vaJ1 een boom was altijd veel over~ 
leg nodig, zodat een boom o~zetten heel wat woorden 
vergt~. Evenals de Duitse Baum stamt de onze af van -- . een oudgermaanswoord bauma en dat is dus nauwe-
lijks veranderd. Hoe de Engelsen aan hun tree komen, 
is een~ heel ander verhaal. Dat gaat ult van eèn oude 

wortel dru- die boom of het .daarvan afgeleide aspect 
stevig en~ ook waar=true betekent. De oude Druïden 

van Stonehenge en omstreken waren mensen die veel 
' van bomen wisten en daar hun toekomstvoorspellingen 

in zagen, leuk is wel dat ook ln het Engels het woord 

boom bestaat; dqn is het gew~on onze boom. maar dan 
\. .fn scheeps.toepassingen als laadboom. Omtrent de ze

ventiende eeuw zijn in diverse andere talen Nederlandse 

scheepstermen overgenomen. Zells in het Franse 
scheepsjargon sch_ijnt een bome te bestaan. 
Oe struik staat van nature onder de boom en is dus nu 

aan de beurt. In. de mlddel.,eeuwen heette hij bij ons 
struuc en zo klinkt het hîer en daar in dialect nog steeds. 
Het verwantè woord stronk geeft de oudste betekenis 
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aan: de afgeknotte boom-waar weer jonge loten aan 

komen. Dat de Engel"sen voor struik bush hebben is wel 

begrijpelijk, maar heeft tot gevolg dat ze een bos weer ... 
anders moesten noemen. De str- van struik en stronk zit 

ook in de struggle en strijdd ie in het oude hout[lakkersi 

bestaan inbegrepen was. 

Als een struik valt in de luxe tuincategorie, dan wordt 

hij een heester. Bloeiende heesters zijn toch net iets 

mooier dan bloeiende struiken. De heester heeft dat 
van oorsprong niet, want het woord gaat terug op een 

oudgermaans haisia dat jonge eik of beuk betekent. 

Daar kwam -stra achter en nog in de middeleeuwen was 

heister in het Duits een jonge beuk. Diezelfde haisia zit 

in onze plaatsnamen met -hees; Heeswijk is dus bij uit

stek een beukenoord. Dat de Fransen een haagbeuk een 
hêtre noemen is geen toeval; het is hetzelfde woord 

heester en als de tuin van oorsprong een omheinde 

ruimte is, dan is de haagbeuk toch wel de meest klas

sieke van alle hagen. 
De bomen en struiken staan meestal rond een gazon en 

dat bestaat uit gras. In veel dialecten heeft men de lettre 
r in het gras naar achteren verschoven; gers, gars, gors. 
Overal in vêrwante talen is gras gras en het is dan ook 

een heel oud basiswoord. Zs,lfs het Latijnse gramen 
schijnt uit grasmen ontstaan te zijn. 

--~ 

- ' De uiteindelijke verfijning krijgt de tuin dan van de bloe-
men en plpnten die erin staan. De plant is al bij het 

werkwoord planten als voètzool ontmaskerd. Over de 
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Voortplanting 

Droogbloeier. muurbloem. prikneus. franjezwam. 
en witte'onschuld. nimfkruid en scharlei. 

brandende liefde. wilde cichorei. 

bruidssluier. levensboom en hanekam. 

Venushaar, gulden roede en karwij. 

_ de brave hendrik en de tripmadam. 

de springkomkommer en de borstelvlam. 

vergeten blaasjeskruid en akelei. 

Donsnachtschade en rimpelzaadwolfsmelk. 

de zwarte vlekziekte en moederkoorn. 

ooievaarsbek en basterdwederik. 

Smak. kleinbloemdrakekop en dubbe lkelk. 

_engbloem. de twijfelachtige andoorn. 

de vreemde ereprijs. de bolderik. 

Jan Kal 
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namen der afzonderlijke planten zijn vele boeken vol 

geschreven. Niemand heeft echter in kort bestek ' zo 

spannend de essentie van het plantàardig leven samen
gevat als Jan Kal in zijn sonnet Voortplanting. 

Bloem gebruiken we zowel voor de eigenlijke bloemen 

aan een plant als voor de plant zelf. Als er bloemen in 

tuin staan, staan er toch vast wel planten onder. Soms, 

zoals bij rozen , zijn die planten zelf zo lelijk dat het 

ook maar verstandiger is alleen de bloem te zien: Taal
kundig is de bloem dat wat bloeit en min of meer syno

niem, met bloesem. Het bloeisel, dus. De Engelsen heb

ben het verschil tussen de enkele bloem en de totale 

bloesem wat meer benadrukt door de verbasterde over

name van de. Franse Fleur: flower naast het woord 

blossem. 
Het kruid heeft taalkundig nogal verborgen wortels, in 

die zin dat er buiten onze contreien wein ig verwante 

woorden te vinden zijn. Het middeleeuwse cruut be

duidde al de planten die nuttig waren, hetzij als ge

neesmiddel, hetzij als voeding. Bij die voedingsfunctie 

is het Sauerkraut nog steeds een goed voorbeeld . Al de 
andere planten, dus ook die met alleen maar nutteloze 

bloemen, waren onkruid; geen kruid, dus. Naarmate de 

tuinbeschaving voortschrijdt, wordt het steeds discuta

beler wat onkruid eigenlijk is, omdat vorm en schoon

heid van nature bij veel planten aanwezig zijn als je ze 

wilt zien. 

" 
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Mor~al 

Aan het eind gekomen van deze bloemlezing uit de 

Nederlandse tuiAiersterminologie en haar achtergron-

- - den hoop ik dat u bij het yverken in de tu'in wat meer 

interesse hebt gekregen voor de taal. De namen van 

bloemen, planten en bomen zijn daarbij nog .een 

boeien,_9e wereld apart die hier onb.esproken blijft. Geen 
enkel woord in een taal is toevallig, elk woord heeft 

een geschiedenis. Die geschiedenis is niet alleen de ge

schiedenis van dat woord, maar ook een deel van de 

geschie~enis van onze çultuur. Tuinieren heeft altijd deel 

uitgemaakt van die geschiedenis en wie nu in zijn tuin

tje ploetert, zet dat weer voort door de termen te ge
bruiken die uit een ver verleden stammen . 

A.J. Vervoorn 

\ 
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Register van besproken Nederlandse termen 

Bed Kruid Riek 

Bloem Kruiwagen Schep 
Boom Maaien Schop 

Border Messing Sc hup 
Gaard Mest(-en) Schoffel (-en) 

Gaardenier Nederwiet Snoeien 
Gaffel Omheining Snoeischaar 
Gazon Onkruid Spade 
Gieter Pad Spitten 
Gras Park Sproeien 

--
Haag Perk Struik 
Hark(-en) Perkenier Tuin 
Heester Plant(~!l) Tuinder 

Heg Plantsoen Tuinier 

Hek ' Poten Tuinman 

Heggeschaar Prieel Vijver 
Hof Raak Wieden 
Hovenier Rake Zaaien 
Knippen Reek 
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