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Door Jan Berns 
 
Een vaktaal- en tegelijk een dialectwoordenboek, want ook nu nog is bijna de helft van de 
Boskoopse bevolking direct of indirect betrokken bij de boomkwekerij.  
 
Na een woord vooraf van Gé Vaartjes, een inleiding van Rob Tempelaars en Aanwijzingen 
voor het gebruik, volgt op blz. 26 tot 86 het eigenlijke woordenboek, gevolgd door een 
bronnenlijst per trefwoord, overzicht van de gebruikte bronnen en literatuur, een 
verantwoording van de illustraties, over de samenstellers, het colofon en ten slotte als bijlage 
de uitslag van de enquête. Alleen al deze opsomming laat zien dat we hier niet te doen 
hebben met een dialectwoordenboek in traditionele zin. 
 
De oudste bron vormt een woordenlijst van c. 1920 van Oosthoek, die herontdekt werd in het 
archief van het Boomkwekerijmuseum. Alle latere publicaties over het Boskoops hebben 
deze lijst overgenomen. Het oudere bronnenmateriaal is getoetst en kritisch bekeken en 
vervolgens met behulp van een enquête in 2007 gecorrigeerd en geactualiseerd. Het 
bijzondere van deze enquête was dat die ook gestuurd werd naar niet-Boskopers, teneinde te 
achterhalen of typisch Boskoopse woorden wel zo exclusief Boskoops waren. 
 
Het woord hanggait uit de titel zal de lezer van dit woordenboek niet in deze vorm als 
trefwoord aantreffen, wel hanggeit, met onmiddellijk daarachter de mededeling: ‘uitgesproken 
en vaak ook geschreven als hanggait’. De oorspronkelijk betekenis van het woord was ‘niet-
Boskoper die als oud-leerling van Rijksmiddelbare Tuinbouwschool (RMTS) een eigen 
kwekerij in Boskoop is begonnen’. Nu betekent het ‘student van de RMTS, of van de Hogere 
Tuinbouwschool (HTO), die na zijn studie in Boskoop is blijven hangen’. Een Geit 
(uitgesproken en vaak ook geschreven als gait), is een plaatselijke benaming van een leerling 
van een tuinbouwschool. Een vuilrapertje is geen persoon, maar een voorwerp, te weten ‘een 
kleine tenen mand waarin het gewiede onkruid verzameld wordt’. De Hanggaiten en de 
vuilrapertjes zijn de blikvangers van het Boskoopse dialect.  
 
Alleen als het niet anders kan verschijnt de dialectvorm als trefwoord. Dat is bijvoorbeeld het 
geval bij wurft (uitgesproken als wurreft), dialectische vorm van werf, ‘erf’, maar ook bij sting, 
‘stond’. Daar wordt verwezen naar Guldemond (1986) die schrijft ‘dat stong Boskoops is voor 
staan en stongen voor stonden’, wat een wat cryptische mededeling is, temeer daar in de 
bronnenlijst alleen sprake is van de vorm sting, met een verwijzing naar diezelfde Guldemond 
(1986). Het Boskoops Dialect- en Boomkwekerswoordenboek voert ons via de standaardtaal-
vormen binnen in de eigen Boskoopse wereld en dat betekent dat niet alleen de plaatselijke 
uitspraak, maar ook allerlei morfologisch interessante zaken, zoals de verkleiningsuitgang, 
pas via de voorbeeldzin of het toelichtende citaat worden aangeboden. Is dat hinderlijk? 
Neen. Want het dialect van Boskoop ligt dicht bij de standaardtaal en door deze handelwijze 
krijgt men optimale toegang tot de vaktaal van de boomkwekers. Woordenboeken uit het 
Hollandse gebied hebben vaak de neiging de minste - meestal spreektalige afwijking – van 
de standaardtaal als lemma op te voeren, zoals waffere voor ‘wat voor een’, en dat doet dit 
woordenboek niet.  
 
De strenge evaluatie van de bronnen en de aanvullende moderne enquête maken van 
Hanggaiten en vuilrapertjes een bijzonder origineel en modern dialectwoordenboek, dat 
exemplarisch genoemd mag worden. 
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