
'Ne krapoesj es wat anders 
as nen bros ' 

Et�n mt>rk.waard ig woord in onzt> 
Gt>raardsbt.'rgst> woordt>nschat 
is ongt'twijfdd krapoes} (met 
klt>mtoon op de tweede lettergreep) 
wat betekt>J"lt 'over het voorhoofd 
nt>erhangend haar of pony '. Als 
dat haar netjes boven de ogen 
rffhtgeknipt is, spreken we van een 
frou-frou. Bij Luc van Schoors ( 1 ) 
lezen we onder kmpocsj: ' haarsnit 
à la garçonne' : Ne kmpocsj es wat 
a11ders as ne11 bros. Het woordje 
wordt gehoord in de directe 
omge\'ing van Geraardsbergen, 
zoals Overboelare, Nederboelare, 
Goeferdinge en Onkerzele, maar 
daarbuiten is het nagenoeg 
onbekend, ook in het naburige 
Lierde wordt het niet vermeld (2) . 

Wellicht wordt het ook in de regio 
Brakel niet gebruikt want we kon
den het niet terug vinden in Teir
l incks Zuid-Oost-Vlaandersch Idioti
con. Het staat niet in Van Dale, noch 
in de tal rijke dialectwoordenboeken 
die de jongste jaren zijn verschenen 
met uitzondering van het Woorden
boek van de Vlaamse dialecten, daar 
vinden we in aflevering 10 (paard) 
bij maantop (ponyhaar) : ' era po uche: 
Onkerzele krapoesj' (') .  Het lemma 
is echter gewoon vermeld zonder 
enige verklaring. 

Mouillering 
Wat meteen opvalt is de eind -sj 
die wel l icht duidt op mouil lering 
(ook wel niesklank genoemd). Dit 
is het verschijnsel waarbij sommige 
medekl inkers een j-achtige bijklank 
krijgen, bijvoorbeeld kien tj 'kind', 
blentj ' blind', wieltj 'wild', ge witj 
'je weet' . In het Geraardsbergs 
kennen we ook woorden met 

ts die sj worden: bijvoorbeeld 
nwsje11 'metsen', plasje/I ' pletsen', 
klasje1 1 'kletsen', plasj ' plets', kasj 
'kets' (in Geraardsbergen 'een 
steegje, klein wegje'), nzösje 'muts' 
(ö klinkt als in het Franse boeuj), 
kocsje 'koets' . Daarom dachten we 
spontaan aan pots of poets dat dan 
in het Giesbaargs als posj of poesj 
wordt uitgesproken. De woordjes 
poesclz en poetsclz zijn trouwens 
terug te vinden in het Bijvoegsel 
van Schuermans Vlamils idioticon : 
'optooisel, versiersel', vergelijk 
met het hoog-Duits pu tz en pu tzen 
'poetsen, sieren, opschikken' . 
Ook in Van Dale's etymologisch 
woordenboek vinden we een 
gelijkaardige verklaring bij 
po ts :  ' bekleding met mortel, 
sieraad, fraaie kleding' maar 
ook ' fraai kapsel' van het 
werkwoord pu tzen ' reinigen' . 
Franck 's etymologisch woordenboek 
laat poetsen teruggaan op het 
Hoogduitse pu tzen 'schoonmaken' 
en het Middelhoogduitse butzen 
'versieren' .  Poets i s  in  het 
Nederlands grap geworden door 
invloed van het Hoogduitse posse 
dat ook ' oplegsel '  betekent, vandaar 
ook ' petje' of 'pruik'. 

Crêpage? 
Volgens A. Schrever is krapoesj 
afgeleid van crêpage, een Frans 
woord dat het eerst geattesteerd 
word t in 1 729 ('') en afgeleid is van 
het werkwoord crêper ' krippen, 
kroezen (van haar) ' .  Dit kan wat het 
eerste deel van het woord betreft: 
crêpe ' gekru ld, gekroesd (frisé)' of 
'gegolfd (ond u lé)' .  Vergelijk met 
crepé in het Gents woordeliboek van 
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Lievevrouw-Coopman: 'Gekroezeld 
haar, voor het maken van valsche 
baarden' . Maar klankwettig zou 
crêpage in het Geraardsbergs krepözje 
moeten zijn, zoals in b ijvoorbeeld  
bagözje 'bagage', vwajözje Franse 
'voyage', korözje Franse 'courage', 
ambalözje Franse ' embal lage', 
personözje 'personage' en bosközje 
'bosschage' (5) . Daarom dachten 
wij eerder aan een samenstelling 
van crêpe (gekrul d, gegolfd)  + 
poets (kapsel, optooisel) . I n  de 
oorspronkelijke betekenis kan dit 
dus ' gekroesd of golvend kapsel' 
geweest zijn .  M isschien was het zelfs 
een spotnaam voor een opzichtig 
gekroesd haarstukje waarbij de 
betekenis nadien u itgebreid werd 
tot 'haarlok op het voorhoofd' of 
'pony' . 

Dat krep- in  het Geraardsbergs als 
krap- kan kli nken, is klankwettig 
heel normaal .  Vergelijk met het 
Nederlandse voorvoegsel her- dat 
in het Geraardsbergs ar- wordt, 
bijvoorbeel d  arke1men ' herkennen', 
an1erdieëlen ' herverdelen', aroeëlen 
' herhalen', paruke Franse ' perruque', 
zo werd de naam van de toenmal ige 
bakker Ernotte naar analogie 
'vergeraardsbergst' tot Arnot. 
Denk ook aan het achtervoegsel 
-erse dat -asse wordt bij vrouwelijke 
beroepsnamen (aclztenoarasse) . 

Nen bros 
Nen bros is een kortgeknipt, stekelig 
kapsel .  Bros is afgeleid van het 
Franse brosse 'borstel ' .  Vandaar het 
Nederlandse synoniem borstelkuif 
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