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Verbèllemonde e n  koekerèl 
Bossche leenwoorden? 

Veel dialectsprekers verwijzen 
met enige trots naar de buiten- 
landse wortels van hun taal. 
Vaak gaat het om niet meer dan 
een handvol woorden, maar 'die 
zijn er dan toch maar'. Maas- 
trichtenaren hebben zo hun 
Franse rijtje, en Bosschenaren 
ook. Apprensie (apparente), 
permetaosie (parentage) en 

Het Bossche dialect heeft inderdaad 
ook een serie leenwoorden. De her- 
komst daarvan is vaak onduidelijk. Zo 
spreken wij thuis nog met ontzag over 
de luie stoel die mijn vader kreeg toen 
hij 25 jaar 'bij de zaak' was. Die zetel 
noemden wij naar goed Bosch gebruik 
de 'essesair'. Na een lang leven in ver- 
schillende huishoudens heb ik het 
bejaarde geval vorig jaar naar de 
Milieustraat gebracht. Rond die tijd 
besefte ik dat 'essesair' een verbaste- 

gemakkelijk onder het kopje Frankrijk. 
Dit ligt voor de hand, want 'belle' en 
'monde' klinken als de woorden uit 
les I: 'Papa fume sa pipe dans le jar- 
din'. De vermoede verwantschap blijkt 
echter niet aanwezig te zijn. 
'Verbèllemonde' betekent 'verprut- 
sen', 'kapot maken' of 'verwaarlozen'. 
Als iemand bijvoorbeeld zijn tuin niet 
bijhoudt, dan laat hij deze 'verbèlle- 
monde'. En dat had de eigenaar l an -  
nen voorkomen door er meer zorg 



aan te besteden. Had hij meer werk 
gemaakt van zijn 'voogdijschap' over 
die tuin, dan had het groen er beter 
bijgestaan. 
Al in het Middelnederlands werd de 
betekenis 'voogd zijn over' aangeduid 
met het woord 'vermomboren' of 'ver- 
montboren'. Een voogd was een 
'momboor' of 'montboor'. Hoewel het 
werkwoord 'verbèllemonde' daarop 
direct teruggaat, hebben we daarmee 
niet alles verklaard, want wat is 'bel'? 
Het gedeelte 'bèl' kennen we in ons 
huidige taalgebruik ook uit woorden 
als 'verbolgen', 'balsturig' en 'gebelgd'. 
'Bel' ('bol' of 'bal') verwijst naar een 
negatieve lading. En daarmee is 'ver- 
bèllemonde' naar de betekenis 'een 
slecht voogdijschap voeren' en naar de 
herkomst inzichtelijk geworden. 

Koekerel 
'Koekerèl' (tol) wordt niet snel in het 
rijtje met buitenlandse woorden 
geplaatst. Het woord ziet er zó Neder- 
lands uit, dat een vreemde 'komaf 
onwaarschijnlijk lijkt. Toch is 'koe- 
lterèl' van zuidelijke herkomst. 'Koe- 
lterèl' (in andere dialecten 'kokkerel' 
of 'kolkernol') gaat volgens sommige 
bronnen terug op het Spaanse woord 
'caracol' (slakkenhuis) en volgens 
andere op het Oudfranse 'coquerille' 
(schelp, slak). In het Bossche dialect is 
'nne koekerèl' een tol, en 'ltoekerèlle' 
is tollen. De overeenkomst tussen 
drijftol en slakkenhuis is voor de hand 
liggend. 
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