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Voorwoord 

Deze taalgeografische scriptie over de verspreiding van de dialectbenamingen van 
een aantal broodsoorten in Nederland is geschreven als onderdeel van de doctoraal
studie Nederlandse taal- en letterkunde aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het 
materiaal voor het onderzoek is ondeend aan twee enquetes, namelijk aan volks
kundelijst 43 (1974) van de afdeling volkskunde en aan dialecdijst 53A (1978) van 
de afdeling dialectologie van het P.J. Meertens-Instituut te Amsterdam. In de volks
kundelijst staat de zaakkant van het brood en in de dialectlijst de naamgeving van de 
verschillende broodsoorten centraal; hierdoor leende dit onderzoek zich bij uitstek 
voor de toepassing van de woord- en zaakmethode. 

De heer J. Knol wil ik bedanken voor zijn stimulerende begeleiding en voor zijn 
kritische opmerkingen bij het conceptverslag. Dit onderzoek zou in deze vorm niet 
mogelijk geweest zijn zonder de medewerking van de heer J.J. Voskuil, hoofd van de 
afdeling volkskunde. Hij stond mij toe volkskundelijst 43 voor andere dan volkskundi
ge doeleinden te gebruiken; het omvangrijke bronnenmateriaal dat hij voor de volks
kundige bestudering van het broodgebruik in Nederland verzameld had, stelde hij 
mij ter beschikking, evenals de proefkaarten die hij hiervoor ontworpen had. Hier
door kon de zaakkant van het onderzoek verder worden uitgediept dan anders 
mogelijk geweest zou zijn. 

Bij de woordaspecten van deze studie heb ik veel steun ondervonden van de 
afdeling dialectologie. Ik werd door haar in de gelegenheid gesteld een op de probleem
stelling van mijn onderzoek gebaseerde dialectenquete uit te voeren. Door de medewer
kers van deze afdeling werd het door mij opgestelde concept van kritisch commen
taar voorzien. Speciaal de heer J.B. Berns wil ik danken voor zijn inbreng in de 
totstandkoming van deze lijst en voor zijn adviezen gedurende de loop van het 
onderzoek. De heer J.P. Wiegmans ben ik erkentelijk voor het intekenen van de 
legenda's op de kaarten en voor het maken van de omslagtekening. 
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VOORWOORD BIJ DE TWEEDE DRUK 

Vanwege de blijvende vraag naar deze studie, zelfs nadat deze al enkele jaren uitver
koeht was, heeft de redaetie van de reeks Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut 
besloten een tweede druk van het boek te doen versehijnen. Ook het feit dat diverse 
taalkundige studies van de onderzoeksresultaten gebruik hebben gemaakt, droeg aan 
deze beslissing bij. Zo inspireerde het boek prof. dr. H. Entjes tot het sehrijven van 
twee interessante artikelen, te weten: 
- 'Brood en stoete'. In: Driemaandelijkse Bladen 34 (1982), p. 79-88, waarin hij het 

boek als geheel recenseerde en de onderzoeksdata voor wat betreft het heteroniem 
'stoet' aanvulde en verder versterkte; 
'Ook stoete is ginnen stoeten'. In: Driemaandelijkse Bladen 35 (1983), p. 42-54, 
waarin hij naar een sluitende verklaring zoeht voor het in deze studie geeonstateerde 
vormversehil tussen de stofnaam stoet(e) en de soortnaam stoet(e)n in Twente. 

Ook in Jan de Vries' Etymologisch Woordenboek is er vanaf de 13e geheel opnieuw 
bewerkte druk door J. de Tollenaere (Utreeht/Antwerpen 1983) gebruik van deze 
studie gemaakt ter adstruering van de etymologie van de heternoniemen 'mik', 
'stoet' en 'wegge'. 

Tekstueel gezien is deze druk een ongewijzigde herdruk van de uitgave uit 1980; 
uiterlijk is er eehter veel veranderd. De in typoscript uitgegeven tekst werd namelijk 
met behulp van een scanner in de computer ingelezen en vervolgens opnieuw gelay
out. Daardoor loopt de paginering niet meer parallel met de eerste druk. Dat de 
genoemde werkzaamheden, die in de praktijk bepaald niet probleemloos verliepen, 
zo'n mooi resultaat hebben opgeleverd, is in hoge mate te danken aan de inzet en de 
bewonderenswaardige accuratesse van mevrouw I. Meijer. Ik ben haar uitermate 
dankbaar voor de wijze waarop ze een en ander wist op te lossen, evenals voor de 
plezierige manier waarop ze dit werk verrichtte. 

Jozien Jobse 
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Inleiding 

In dit hoofdstuk zal eerst een overzicht gegeven worden van wat er in het verloop van 
deze studie aan de orde gesteld zal worden. In paragraaf 1·2 wordt aandacht besteed 
aan de probleemstelling dit dit onderzoek voorlopig meekrijgt. 

1·1 De opbouw van deze studie 

Tijdens een onderzoek neemt men tal van beslissingen die het verloop en de resulta
ten van het onderzoek in het ene geval meer en in het andere minder bepalen. In deze 
scriptie is zoveel mogelijk geprobeerd elke keuze die de loop van het onderzoek 
betnvloedt, te verantwoorden. Om die reden is gekozen voor de hier gevolgde opzet. 

Aan het eigenlijke onderzoek gaat de keus van het onderwerp vooraf, die deels 
gebaseerd is op persoonlijke voorkeur en deels op de verwachting dat er materiaal 
over het betreffende onderwerp aanwezig is, of verzameld kan worden. Uit de titel 
van deze studie en uit het woord vooraf zal duidelijk geworden zijn, dat de keus 
gevallen is op een taalgeografisch onderzoek van de N ederlandse broodnamen. 

Bij het kiezen van het onderwerp heeft men gewoonlijk al enige ideeen over wat 
men uit het totaal van het gekozen onderwerp aan een nader onderzoek wenst te 
onderwerpen; in 1·2 zijn deze ideeen als de voorlopige probleemstelling van het 
onderzoek geformuleerd. In hoofdstuk 2 wordt een literatuurstudie uitgevoerd, die 
tot doel heeft de denkbeelden uit de voorlopige probleemstelling, die nog vrij vaag 
zijn, verder uit te werken. Op grond van deze literatuurstudie kan in hoofdstuk 3 de 
voorlopige probleemstelling omgezet worden in een definitieve doelstelling van het 
onderzoek, die vervolgens in een aantal concrete vragen uitmondt, waarop in het 
verloop van het onderzoek antwoord gegeven zou kunnen worden. In hoofdstuk 4 
wordt nagegaan in hoeverre de uit de probleemstelling voortgevloeide vragen in dit 
onderzoek te beantwoorden zijn. Daar dit afhankelijk is van het materiaal, wordt 
vastgesteld welk materiaal er voor dit woordgeografisch onderzoek beschikbaar is en 
welk materiaal er alsnog verzameld kan worden. Daarmee zal de totstandkoming en 
de vorm van de speciaal voor dit onderzoek samengestelde dialectgeografische en-
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quete verantwoord zijn; tevens is daarmee de opzet van het uit te voeren onderzoek 
vastgelegd. 

Bij de rapportage van het onderzoek, die bij hoofdstuk 5 begint, is geprobeerd de 
analyse van het materiaal per hoofdstuk op een hoger abstractieniveau te brengen. 
Hoofdstuk 5 is descriptief van aard. Het zal een beschrijving bevatten van de woord
kaarten "Een wit tarwebrood" en "Een roggebrood"; verder zal de etymologie van de 
op de kaarten voorkomende heteroniemen aan de orde komen. Hoofdstuk 6 is 
verklarend van karakter; er wordt naar een verklaring gezocht voor de diffusie van de 
broodnamen op de woordkaarten "Een wit tarwebrood" en "Een roggebrood". Bij 
deze interpretatie van de kaartbeelden is geprobeerd de extern- en de internlingu'lstische 
methode met elkaar te verbinden. Vooral door het gebruik van volkskundelijst 43 
kon de relatie tussen de broodnaam en de broodsoort - respectievelijk tussen "woord" 
en "zaak" - bij de verklaring centraal komen te staan. Hoofdstuk 7 is gewijd aan de 
structuur van het woordveld der broodsoorten; onderzocht wordt of er sprake is van 
een onderlinge afhankelijkheid in de nomenclatuur van de verschillende broodsoor
ten. Nadat in hoofdstuk 8 de belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn vastge
legd, wordt de empirische cyclus van het wetenschappelijk onderzoek voltooid: de 
hypothesen die aan het slot van hoofdstuk 2 op grond van de literatuur waren 
opgesteld en die dit onderzoek richting hadden gegeven, worden vergeleken met de 
hier bereikte onderzoeksresultaten. Bij de evaluatie van het onderzoek daarna zal 
geprobeerd worden een bijdrage te leveren aan de hypothesevorming voor eventueel 
toekomstig onderzoek naar de regionale nomenclatuur van het brood. 

1·2 Voorlopige probleemstelling 

I!J, deze paragraaf, die min of meer los van de literatuur staat, zullen enkele denkbeel
den uitgewerkt worden over een taalgeografische studie van de twintigste-eeuwse 
broodnamen in Nederland. Tevens zal aandacht besteed worden aan wat naar mijn 
mening van een dergelijk onderzoek verwacht mag worden. Op grond van deze 
overwegingen wordt aan het slot een voorlopige probleemstelling voor dit onderzoek 
geformuleerd; deze zal nog tentatief van karakter zijn. 

Voordat er enkele opmerkingen van taalgeografische aard over dit onderzoek ge
maakt zullen worden, zal eerst kort ingegaan worden op een semantisch aspect van 
het woord "brood". Terwille van de overzichtelijkheid lijkt het namelijk gewenst al 
meteen duidelijk onderscheid te maken tussen de algemene term "brood" en de 
specifieke termen van de verschillende broodsoorten. T alloze mensen gaan immers 
dagelijks naar de winkel om brood te kopen. Hoewel ze een overeenkomstige wens 
hebben, komt de een met een wit brood thuis, een ander met een bruin, weer een 
ander met een roggebrood, om maar een keus uit de vele mogelijkheden te maken. 
Het blijkt dat men in het algemeen taalgebruik met het collectivum "brood" alle 
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broodsoorten kan bedoelen. Afhankelijk van de broodsoort die men gewoonlijk eet, 
krijgt het woord "brood" bij elke taalgebruiker een eigen detailinhoud. Voor een 
woordgeografisch onderzaek kan een dergelijke algemene term, die van persoon tot 
persoon van betekenis wisselt, geen goed uitgangspunt zijn. Het lijkt beter om uit te 
gaan van begrippen die voor elke taalgebruiker een gelijke semantische eenheid 
bezitten. Om die reden stel ik me voor, de ruimtelijke differentiatie in de broodbena
mingen per broodsoort te onderzoeken. In de termen voor de broodsoorten do en zich 
vermoedelijk ook meer regionale varianten voor dan in de algemene term "brood". 

De gangbare wijze om taalgeografische gegevens te verwerken, is weergave van het 
materiaal op een landkaart. Op deze manier wordt een bepaald taalverschijnsel 
overzichtelijk naar ruimtelijk voorkomen geordend, al is het leren kennen van ver
schillen in de ruimte niet de enige reden van karteren. Men brengt taalverschijnselen 
ook in kaart, in de hoop een verklaring van ruimtelijke aard te vinden voor de 
verspreiding van die verschijnselen. Als de grens van een bepaald taalverschijnsel 
bijvoorbeeld met die van een moeras of met een rivier blijkt samen te vallen, kan 
verondersteld worden, dat het moeras of de rivier een barriere gevormd heeft in een 
taalbeweging waaraan het verschijnsel onderhevig is geweest. Hierbij moet wel be
dacht worden, dat het samenvallen van bepaalde verschijnselen nog niet betekent dat 
deze verschijnselen in een causale relatie staan. Er kan ook sprake zijn van toeval, of 
van het van invloed zijn van een achterliggende factor. Ruimtelijke correlatie zander 
meer heeft slechts een beperkte betekenis, al kan het opsporen ervan een belangrijke 
bijdrage leveren aan zinvolle hypothesevorming. Behalve ruimtelijke coYncidentie 
kan ook de kennis van de geschiedenis van een bepaald gebied tot ruimtelijke 
verklaringsfactoren leiden, zaals de politieke of economische situatie van dat gebied 
in het verleden die geleid heeft tot taalgeografische verschillen. Wie gebruik maakt 
van taalkaarten, probeert dus na te gaan of de op de kaart voorkomende patronen 
suggesties leveren die kunnen leiden tot het formuleren van hypothesen bij de ver
klaring van de ruimtelijke spreiding van het onderzachte verschijnsel. Het begrijpen 
van de ruimtelijke differentiatie lijkt het primaire doel bij dialectgeografisch onder
zaek te moe ten zijn. 

Ook het onderzaek naar de regionale broodnamen in Nederland zal dus gericht 
moeten zijn op het vinden van verklarende factoren voor de spreiding van de bena
mingen, die zichtbaar gemaakt zal worden op woordkaarten. Omdat de spreiding 
van de verschillende woorden ongetwijfeld het resultaat zal zijn van een langdurige 
ontwikkeling, zal een verklaring van het kaartbeeld in het verleden gezocht moeten 
worden. Hoewel een histor1sche verklaring vrijwel de enig mogelijke lijkt, is ze 
tegelijk ook niet zander problemen. De kaarten geven immers slechts een moment
opname van een lange taalontwikkeling weer. Weliswaar kunnen op grond van die 
kaarten hypothesen over het ontstaan en de ontwikkeling van de broodnamen in 
later tijd opgesteld worden, maar omdat systematische verzamelingen van brood-
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namen uit voorgaande eeuwen ontbreken, zal het toetsen van die hypothesen niet 
goed mogelijk zijn. Er zijn slechts enkele attestaties van broodnamen uit het verleden 
in allerhande, deels waarschijnlijk moeilijk toegankelijke bronnen overgeleverd. Om 
die reden kan er geen sluitende verklaring verwacht worden voor de diffusie van de 
twintigste-eeuwse broodbenamingen. De verklaring kan slechts hypothetisch en dus 
beperkt van karakter zijn. 

Nog afgezien van het probleem van de historische dimensie, mag aangenomen 
worden dat beperkte verklaringen inherent zijn aan woordgeografische studies, om
dat de ontwikkeling van woorden, alsmede de begrippen die erachter schuilgaan, nu 
eenmaal de invloed ondergaan van een zeer groot aantal variabelen; zo kunnen 
sociale of economische omstandigheden, politieke beslissingen, de prijs of kwaliteit 
van en de waardering voor het te bestuderen onderwerp van belang zijn bij de 
interpretatie van de ruimtelijke differentiatie in de naamgeving ervan. Voor het 
proces van een bepaalde woordontwikkeling zal er dan ook maar zelden een enkele 
doorslaggevende factor zijn aan te wijzen. Ook bij de verklaring van het kaartbeeld 
van de broodnamen zal rekening gehouden moeten worden met tal van factoren die 
in het verleden invloed kunnen hebben uitgeoefend op de broodsoorten zelf en op de 
naamgeving ervan. Sterk zaakgebonden factoren zuBen daarbij min of meer uniek 
zijn; de overige factoren kunnen een meer algemeen karakter hebben en ook een rol 
in de ruimtelijke differentiatie van andere woorden spelen. Om die factoren te leren 
kennen is een uitgebreidere kennis van de dialectliteratuur no dig. In het volgende 
hoofdstuk zuBen een aantal voor dit onderzoek belangrijke studies worden bespro
ken. De keuze hiervan en de wijze van behandeling is bepaald door de, op basis van 
het voorgaande, geformuleerde voorlopige probleemsteBing: 
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Literatuurverkenning 

Het nu volgende onderzoek van de dialectliteratuur, dat niet uitputtend kan zijn, zal 
gericht zijn op de problemen die zich zoal bij een woordgeografisch onderwerp 
voordoen. De selectie uit de bestaande dialectliteratuur wordt gemaakt op grond van 
de ideeen die in de paragraaf "Voorlopige probleemstelling" geformuleerd zijn. 

In de literatuur zal achtereenvolgens nagegaan worden: 
1. Wat is taalgeografie, in het bijzonder met betrekking tot de woordleer, en wat 

moet het eigenlijke doel van een concreet woordgeografisch onderzoek zijn? 
2. Welke methoden bestaan er om dit doel te bereiken? Wat zijn de kenmerken en 

de tekortkomingen van elk der methoden? Van welke verklarende factoren maakt 
elke methode gebruik bij de interpretatie van taalkaarten? 

3. Is het onderwerp van de broodbenamingen in Nederland geschikt voor een taal
geografische studie? 

4. De stand van het onderzoek naar de regionale broodnamen in Nederland tot nu 
toe. 

Deze literatuurstudie heeft tot doel de denkbeelden, op basis waarvan de voorlopige 
probleemstelling is geformuleerd, degelijker te onderbouwen en verder uit te wer
ken. Tevens zal moeten blijken of de voorlopige probleemstelling aangepast dient te 
worden. In hoofdstuk 3 zal de voorlopige probleemstelling, die tentatief van aard 
was, op grond van de literatuurstudie in definitieve vorm worden geherformuleerd. 

2·1 De taalgeografie 

De taalgeografie werkt met de ervaring dat iedere taaluiting haar eigen verspreidings
gebied he eft (Weijnen 1966, p. 9). Voor de woordleer - waartoe ik me in het vervolg 
hoofdzakelijk wi! beperken - betekent dit dus, "dass im Grunde jedes einzelne Wort 
und jede einzelne Wortform ihre eigenen Geltungsbereiche, ihre eigenen Grenzen 
im Sprachraum besitzen" (Bach 1950, p. 56). Om die reden gaat men in de woord
geografie min of meer plaats voor plaats na, welke verschillende betekenaren er in 
een gebied bij een bepaalde betekenis, of welke verschillende betekenissen er in dat 
gebied bij een bepaalde betekenaar horen; het op die manier ingezamelde materiaal 
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wordt vervolgens op een kaart ingetekend (Weijnen 1966, p. 9). Ue meeste taal
atlassen gaan eigenlijk niet veel verder dan een dergelijke inventarisatie en classifica
tie naar regio. De kaarten van de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland bijvoor
beeld "willen niet meer zijn als een zo objectief-mogelijke opgave van taalmateriaal, 
geografisch geordend" (Daan 1963, p. XXIX). Descriptie en classificatie vormen de 
beginfase van veel wetenschappen. In de meeste gevallen worden de wetenschappe
lijke doeleinden echter al spoedig uitgebreid met de verklaring van de geregistreerde 
verschijnselen. Ook in de taalgeografie was men niet "tevreden met een constateering 
en beschrijving der dialectfeiten afzonderlijk" (Van Ginneken 1943, p. 38). Omdat 
gebleken was, dat er in het taalgeografisch beeld waardevolle interpretatiegegevens 
zitten (Weijnen 1966, p. 177), moest op kartering en beschrijving de verklaring van 
het ruimtelijk beeld volgen. In tegenstelling tot de eerste toelichting bij de Taalatlas 
(Daan 1963) bevat de tweede toelichting (Toelichting II 1974) dan ook interpreta
ties van de taalkaarten. Het begrip taalgeografie is dus, met Goossens (1977b, p. 45-
46), te definieren als "een tak van de taalwetenschap die overeenkomsten en verschil
len tussen taalsystemen ( ... ), evenals de verspreiding van de overeenkomsten met 
behulp van taalkaarten tracht te interpreteren". 

Uit het bovenstaande kan geconcllldeerd worden, dat de doelstelling van een 
taalgeografisch onderzoek tweeledig moet zijn: 
1. de verspreiding van de verschillende vormen van een bepaald taalverschijnsel 

moet op taalkaarten zichtbaar gemaakt worden; de uit de kaart blijkende varian
ten kllnnen eventlleel nog verbaal beschreven worden; 

2. de kaartbeelden dienen te worden verklaard. 
Goossens legt vooral op het tweede punt de nadruk. "De eigenlijke taak van de 
dialectgeografie bestaat erin, de oorzaken van de verspreiding van taalvormen en 
taalinhouden te ontdekken, m.a.w. kaartbeelden juist te interpreteren" (Goossens 
1977b, p. 156). Er moet dus antwoord gegeven worden op de vraag, waarom een 
bepaald woord precies in dat gebied voorkomt, en niet in een ander (Goossens 
1977b, p. 37). Hoe men deze vraag probeert te beantwoorden, zal in 2·2 aan de orde 
komen. 

Taalgeografie kan synchroon en diachroon beoefend worden. Synchrone taal
geografie beschrijft de ruimtelijke variatie die zich op een bepaald moment in taal
verschijnselen voordoet. Zodra men aan die differentiatie een betekenis wi! gaan 
toekennen, blijkt de synchrone taalbeschrijving meestal structureel te worden, d.w.z. 
dat elke taal, c.q. elk dialect, beschouwd wordt als een uniek, in zichzelf besloten, 
georganiseerd systeem (Weinreich 1954, p. 389). Bij deze benadering in bijvoor
beeld een woordgeografisch onderzoek worden dialectgebieden afgebakend op grond 
van de op een woordkaart geconstateerde contrasten (Goossens 1969, p. 11). Van 
elke regionale variant wordt aangenomen dat hij binnen de totale structllur van het 
afgebakende dialect een eigen fllnctie heeft; er kan dus studie gemaakt worden van 
het geheel aan betrekkingen dat het dialectwoord binnen de structuur van het eigen 
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dialect bezit (Goossens 1969, p. 18). Vervolgens kan het functioneren van de ene 
regionale variant binnen het eigen dialectsysteem vergeleken worden met het func
tioneren van de andere in het andere systeem, wat leidt tot vaststelling van de 
overeenkomsten en verschillen tussen de onderscheiden taalsystemen. 

Als men in de taalgeografie het kaartbeeld wil verklaren, zal men automatisch 
taalgeschiedenis gaan bedrijven (Goossens 1969, p. 12). In de diachrone taalbeoefening 
ziet men dialectverschillen als een gevolg van een divergerende taalontwikkeling van 
de verschillende dialectgebieden in het verleden (Goossens 1969, p. 14). Er is echter 
niet alleen sprake van een verschil in evolutie van de onderscheiden dialectgebieden; 
ook binnen een dialectgebied verloopt de taalontwikkeling niet uniform. Nadere 
bestudering van bijvoorbeeld verschillende woorden met een naar oorsprong ge
meenschappelijk foneem heeft aangetoond, dat de grens van de realisering van dit 
foneem bij die afzonderlijke woorden niet samenvalt. Isoglossen vormen dus geen 
duidelijke, scherpe grenzen tussen de dialecten, maar eerder brede overgangszones 
met kriskras door en naast elkaar lop en de scheidingslijnen. Er wordt dan ook niet 
meer van dialecten in de zin van "discrete entities" (Trudgill 1975, p. 233) gespro
ken, maar van taallandschappen, waar de taalveranderingen als golven van uiteenlo
pende kracht overheen spoelen. Naast actieve, "gevende" taallandschappen, die op 
taalkaarten meestal te herkennen zijn als kerngebieden waar weinig isoglossen door
heen lopen, onderscheidt men passieve, "ontvangende" taallandschappen, die door 
tal van isoglossen doorsneden kunnen worden. Deze overgangsgebieden zijn het 
gevolg van verschillende innovaties die zich wel in dezelfde richting uitgebreid heb
ben, maar niet over dezelfde afstand (Trudgill 1975, p. 234). In een diachroon 
uitgevoerde taalgeografische studie zal de onderzoeker proberen vast te stellen, hoe 
de dialectgeografische situatie van een bepaald taalverschijnsel tot stand gekomen is. 
Daarbij zal hij belangstelling tonen voor de ouderdom van de huidige taalvormen, de 
richting waarin de taal zich in de loop van de tijd ontwikkeld heeft en de oorzaken 
die tot verandering hebben geleid. 

Evenals bij de synchrone taalgeografie kan ook bij de diachrone dialectstudie elk 
dialect als een in zichzelf compleet systeem beschouwd worden. Deze zienswijze is 
niet alleen van betekenis op het niveau van de dialecten, maar ook op het lagere 
niveau van de woordvelden I, een constatering die voor dit onderzoek naar de brood
namen van belang kan zijn. De structurele dialectologie stelt zich tot taak antwoord 
te geven op de vraag "wie ein solches System zustandegekommen ist. Dahlr ist ein 
Vergleich der heutigen Gestalt der Sprache mit ihren Vorstufen notwendig. Dia
chronische Sprachwissenschaft ist also Systemvergleich" (Goossens 1969, p. 18), die 
zich via een speciaal daarvoor geconstrueerd diasysteem moet voltrekken. De meer 
traditionele taalgeografie is minder strak methodisch. Ze is al tevreden als aangege
yen kan worden "welches die divergierenden Entwicklungen isolierter Elemente aus 

Zie vaar deze term p. 15. 
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einem fi-iiheren System in den einzelnen Mundarten eines Gebietes sind" (Goossens 
1969, p. 22), zoals door haar ook bij de synchrone taalbeschrijving "die Frage nach 
dem Verhaltnis der raumlich nebeneinander vorkommenden Systeme nicht gestellt" 
wordt (Goossens 1969, p. 22). 

2·2 De interpretatie van woordkaarten 

Voor de interpretatie van woordkaarten bestaan twee belangrijke methoden2
, die 

elkaar niet hoeven uit te sluiten. De eerste, de extern-, extra- of meta-linguistische 
methode, verklaart de geografische tegenstellingen en de verspreiding van taalverschijn
selen met behulp van factoren die buiten de taalliggen. Het gevende of ontvangende 
karakter van taallandschappen (zie p. 7), kortom de hele dialectgeografische situatie 
van een gebied, wordt grotendeels als een gevolg gezien van de geschiedenis van dat 
gebied, vooral van de politieke en economische geschiedenis; in dit verband wordt 
van externe, dit is: buiten de taal gelegen, geschiedenis gesproken. De door de 
extern-lingu'istische methode gebruikte verklaringsfactoren zijn daarom voorname
lijk van historische aard. 

De tweede methode, de intern-lingu'istische, is meer op structurele leest ge
schoeid; zij zoekt de oorzaken van de cuimtelijke differentiatie van de verschijnselen 
en van de verspreiding ervan in de eerste plaats binnen de dialecten zelf; tegenwoor
dig maakt ze daarnaast ook wei gebcuik van extern-lingu'istische verklaringsfactoren 
(naar Goossens 1977b, p. 77, 92). 

2·2·1 De extern-lingui'stische methode 

Bij de interpretatie van taalkaarten bedient de extern-iingulstische methode zich van 
twee hulpmiddelen, namelijk van het kaartbeeld zelf en van gelokaliseerde, oude 
teksten. Ten aanzien van de buiten de taalliggende verklaringsfactoren zijn ook twee 
typen te onderscheiden. Behalve de hierboven genoemde historische verklarings
factoren, waarmee men de hele dialectgeografische situatie probeert te verantwoor
den, wordt er speciaal in het woordgeografisch onderzoek nog veel betekenis toege
kend aan zaakspecifieke verklaringsfactoren. 

De werkwijze van de extern-lingu'istische methode bij de interpretatie van taal
kaarten kan dus besproken worden aan de hand van de volgende vier punten3

: 

8 

Aan de stilistische methode, die toegepast kan worden bij syntactische problemen, kan 
hier voorbij worden gegaan. De soms als aparte richting beoordeelde antropologische 
dialectologie (vgl. Weijnen 1966, p. 146), c.q. erfelij kheids- of rasscll theorie van Van 
Ginneken, lijkt me niet zo zeer eell op zichzelf staande methode; ze kan zonder proble
men bij de extern-lingu"istische methode (zie 2.2. 1) ondergebracht worden. 
Deze vierdeling, die in de lireratuur niet in deze vorm tc vinden is, hestaat uit elkaar 
onderling uitsluitende categorieen. 



a. de betekenis van het kaartbeeld zelf; 
b. de betekenis van historisch tekstmateriaal; 
c. algemene verklaringsfactoren; 
d. zaakspecifieke verklaringsfactoren. 

a. De betekenis van het kaartbeeld zelf 
De bestudering van taalkaarten leerde al spoedig dat bepaalde patronen, die het 
materiaal soms op kaarten te zien geeft, zich kunnen herhalen wanneer er eenzelfde 
oorzaak voor de ruimtelijke variatie aangewezen kan worden. Een cirkelvormig ge
bied dat op een kaart rond een stad ligt bijvoorbeeld, blijkt dikwijls voor te komen 
als er op taalkundig gebied sprake is van stedelijke expansie (Weijnen 1977, p. 7). 
Een van de redenen waarom Kloeke de hypothese van een Hollandse expansie in de 
16e en 17 e eeuw opwierp, was dan ook het steeds terugkerend, wat cirkelachtig 
aandoend verloop van de isoglossen in de omgeving van de IJssei (Kloeke 1927, p. 
IX). De bewijzen van de juistheid van dergelijke hypothesen en toenemende ervaring 
met taalkaarten leidden tot een "linguistica spaziale" - term die M. Bartoli aan zijn 
boek Saggi di linguistica spaziale (Turijn, 1945) meegaf -, die de uit de patronen 
afgeleide hulpregels tot wet verhief. Min of meer mechanisch las men de relatieve 
ouderdom van twee concurrerende vormen, de waarschijnlijke richting waarin zich 
een lingu'istische verandering in het verleden had voltrokken, expansiebewegingen 
e.d. uit het kaartbeeld af. Ook verklaringsfactoren konden op deze manier gemakke
lijker gevonden worden; Heeroma (1959, p. 12) bijvoorbeeld schrijft: "De expansio
loog herkent bepaalde uitbreidingspatronen op verschillende kaarten en als hij een 
daarvan, op grond van externe of interne gegevens, met een zekere mate van waarschijn
lijkheid ruimtelijk en tijdelijk heeft kunnen interpreteren, mag hij andere patron en, 
waarbij de externe of interne gegevens ontbreken, mede interpreteren op grond van 
het elders gewonnen inzicht". In tal van gevallen bleken echter ook andere interpretaties 
mogelijk. Een lintvorm op een taalkaart bijvoorbeeld kan men tot relictverschijnsel 
verklaren, telWijl er in werkelijkheid sprake kan zijn van de geleidende functie van 
een rivier. De gangbare verklaringen voor de steeds terugkerende patronen op taalkaar
ten kunnen niet als axioma's gehanteerd worden; het zijn slechts "rules of thumb" 
(Weijnen 1977, p. 28), vuistregels dus, die soms moeten wijken voor een andere 
verklaring. Het kaartbeeld "is stellig niet willekeurig en het verleent belangrijke 
diensten bij de reconstructie van de gang der taalontwikkeling", maar de bewijs
ktacht ervan mag niet verabsoluteerd worden (Weijnen 1962, p. 67). Kaartbeelden 
"blijven aardrijkskundige grootheden en ze functioneren dan ook uitsluitend in 
contact met de bodem" (Weijnen 1962, p. 67). Op grond van het kaartbeeld mogen 
dus wel hypothesen opgesteld worden, maar ze zullen getoetst moeten worden aan 
bijvoorbeeld de bodemgesteldheid of andere aardrijkskundige bijzonderheden van 
het betreffende gebied, wat door de projectie van het taalmateriaal op landkaarten 
vergemakkelijkt wordt. Ook moeten lokale historische bronnen geraadpleegd wor-
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oen DIJ oe mterpretatIe van de DIJzondere lsoglossenwendmgen lKloeke l~LI, p. JU-

XII). 

b. De betekenis van historisch tekstmateriaal 
Zonder historisch tekstmateriaal is het niet goed mogelijk een juiste voorstelling te 
krijgen van de geschiedenis van een dialectgebied. Gelokaliseerde, Dude teksten kun
nen onder meer de ouderdom van een op de kaart voorkomende taalvorm help en 
vaststellen; ook kan men er soms uit a£leiden hoe en in welke richting een taalvorm 
in een bepaalde periode verdrongen werd door een andere (Goossens 1977b, p. 85). 
Een expansie, die men op grond van een bepaald kaartbeeld veronderstelt, kan zeer 
aannemelijk gemaakt worden met historisch tekstmateriaal van v66r, tijdens en na 
de expansie. Zo toetste Kloeke zijn hypothese over een Hollandse expansie in Fries
land onder meer aan Friese geschriften uit de 15e en 16e eeuw (Kloeke 1927, p. 78-
80). Een volledig bewijs kan echter nooit met behulp van oude teksten geleverd 
worden, aangezien niet bekend is in hoeverre de schrijftaal de gesproken dialect
vormen uit het verleden weerspiegelt (Goossens 1977b, p. 85). Desondanks wijst 
Weijnen (1966, p. 179) op de "bijna strikte noodzakelijkheid" om oude teksten in 
het onderzoek te betrekken. 

c. Algemene verklaringsfactoren 
De extern-lingu'istische methode, die van de veronderstelling uitgaat dat de dialect
geografische structuur van een gebied grotendeels het gevolg is van de geschiedenis 
van dat gebied (zie p. 7), zoekt de oorzaken voor de huidige, ruimtelijke differentia
tie van de taal vooral in voorgaande eeuwen. Met name de invloed van sociologische 
factoren uit het verleden slaan de extern-lingulstisch georienteerde dialectologen 
hoog aan; de prestigeverhoudingen bij menselijke groepen achten ze verantwoorde
lijk voor expansies in de taal (Goossens, 1977a, p. 299-301). Expansies do en zich 
voor, als het taalgebruik van kerngebieden door de omringende gebieden als superi
eur wordt ervaren, wat nabootsing tot gevolg heeft. Kloeke (1927, p. 10-12) be
schouwde dit algemeen-menselijk streven naar het superieure - dat zich overigens 
niet alleen in de ruimte voltrekt, maar ook in de omgang russ en de verschillende 
sociale groepen - "als het belangrijkste movens der taalverandering". Een cons tate
ring waaruit blijkt dat hij - en de meeste aanhangers van de extern-lingu'istische 
methode met hem - het taalveranderingsproces voornamelijk als taalontlening zag. 
Hij stond zeer gereserveerd tegenover de idee dat de taal zich ook buiten de mens om 
kon ontwikkelen (Kloeke 1927, p. 11). De veronderstelling dat de taal door ontlening 
verandert, heeft tot gevolg gehad dat veel dialectverschijnselen als expansievormen 
verklaard zijn. Goossens bespreekt de extern-lingu'istische methode in zijn historisch 
overzicht van de N ederlandse dialectstudie dan ook als expansiologische dialectologie 
(Goossens 1977a, p. 291-299). 
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Als voorbeelden van sociologische factoren die de huidige verspreiding van taal
verschijnselen in het verleden hebben help en veroorzaken, noemt Weijnen (1966, p. 
81-90) vroegere politieke, juridische en kerkelijke verhoudingen. Om politieke, jus
titiele, kerkelijke, maar ook culturele of economische redenen kan een bepaald mi
lieu immers aIs superieur door de omgeving beschouwd worden, wat overname van 
de taalvormen van dat milieu tot gevolg kan hebben (Weijnen 1966, p. 96) . Ook het 
ABN, dat in meer recente tijden via krant, radio of televisie, maar ook ten gevolge 
van forensisme, mobiliteit en recreatie aile diaIectsprekers bereikt, leidt in toene
mende mate tot navolging. 

Het zou binnen deze scriptie te ver voeren, om hier aile factoren die de taaI 
kunnen bdnvloeden (aardrijkskundige, historische, culturele, sociologische, econo
mische factoren; invloed van verkeer, van erfelijkheid enz.) afZonderlijk te gaan 
uitwerken. In het aIgemeen zij hiervoor verwezen naar Weijnens Nederlandse dialect
kunde, p. 70-125. Uit het bovenstaande mag voldoende duidelijk zijn geworden, dat 
de extern-lingu'istisch werkende diaIectgeograaf toegerust dient te zijn met histori
sche kennis van allerlei aard. De ruimtelijke verspreiding van een bepaald taaI
verschijnsel acht hij voldoende verklaard als een isoglosse op de taalkaart samenvalt 
met de grens van een van de vele mogelijke, buitentaIige verschijnselen, zoals een 
oude feodale grens, een vroegere verkeers- of bisdomsgrens, een oude grens van het 
rechtsgebied van een drost. Een probleem is echter, dat bij de verklaring van een 
bepaalde taaIkaart vaak niet beslist kan worden, welke factor van doorslaggevende 
betekenis is geweest in het taalontwikkelingsproces. Zo kan een isoglosse bijvoor
beeld tegelijk samenvallen met zowel een vroegere moerasstrook aIs met een oude 
politieke grens; ook komt het voor, dat het verloop van een isoglosse noch geheel 
overeenstemt met de grens van het ene verschijnsel noch met die van een ander. Bij 
de verklaring van een bepaaIde taalsituatie moet vaak rekening gehouden worden 
met een veelheid van oorzaken waarbij de ene factor in het ene geval - of gebied -
wat meer en in het andere wat minder invloed heeft uitgeoefend (Weijnen 1966, p. 
110-111). 

d. Zaakspecifieke verklaringsfactoren 
Met de toepassing van de "Warter und Sachen" -methode is aan de extern-lingulstische 
woordinterpretatie een nieuwe verklaringsfactor toegevoegd (Goossens 1977b, p. 
158). Men gaat daarbij van de veronderstelling uit, dat het onderzoek van de dialect
woorden - de "Warter" - nooit tot zekere resultaten leiden kan, als niet tegelijkertijd 
de met de woorden aangeduide voorwerpen - de "Sachen" - in hun oude en nieuwe 
vormen worden onderzocht en onderscheiden (Van Ginneken 1943, p. 21-22). Zo 
veronderstelde Van Bakel (1958, p. 171) ten aanzien van de vaktaaI van de Neder
landse klompenmakers, dat men voor een verklaring van het verschil op de kaart 
tussen Zuidwest- en Noordoost-Nederland rekening moest houden met de uiteenlo
pende intensiteit waarmee de klompenindustrie in de verschillende plaatsen beoe-
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tend werd. K.enms van de voorwerpen zeIt en van de verspreiding ervan wordt bij 
deze methode onmisbaar geacht voor woordgeografische interpretatie. De uitgevers 
van het in 1909 opgerichte tijdschrift Worter und Sachen schreven in hun als een 
soort program klinkend voorwoord, "dasz die Sprachgeschichte zur Worterklarung 
der Sachgeschichte bedarf, sowie die Sachgeschichte, wenigstens fUr die altesten 
Zeiten, der Sprachgeschichte nicht entraten kann" (Wiirter und Sachen 1 (1909, p. 
1). De taalwetenschap zagen ze, evenals de "zaak" -wetenschap, als een deel van de 
cultuurwetenschap: "Wir glauben, dasz in der Vereinigung von Sprachwissenschaft 
und Sachwissenschaft die Zukunft der Kulturgeschichte liegt" (p. 1). Een combina
tie van dialect- en volkskunde-onderzoek is daarvan het gevolg geweest. In ons land 
werd deze werkwijze sinds de dertiger jaren gepropageerdj Roukens heeft ze hier 
onder meer in praktijk gebracht. Voor het buitenland moet in dit verband vooral de 
Sprach- und Sachatlas Italiens und der Sudschweiz genoemd worden, waarvoor Jaberg 
en J ud niet alleen naar dialectvertalingen van een bepaald woord vroegen, maar 
tegelijk ook naar bijzonderheden van het voorwerp in het betreffende gebied. Ze 
meenden dat daarmee de werkelijke betekenis van het woord beter binnen het 
dialectgebied overzien kon worden. Bij de kaarten lieten ze ook afbeeldingen afdruk
ken van de verschillende vormaspecten van het voorwerp. Aan deze werkwijze ligt de 
veronderstelling ten grondslag dat regionale verschillen die zich bij het voorwerp zelf 
voordoen, weerspiegeld worden in de naamgeving. 

De woord- en zaakmethode stelt zich onder meer etymologische en zaakhistorische 
studies tot doel. Beide so orten onderzoek moeten voortdurend met het oog op elkaar 
verricht worden. Zo kan de volkskundige bij bijvoorbeeld de reconstructie van een 
oudere bestaansfase van een voorwerp geholpen worden door de terminologie ervan. 
Aangezien woorden soms conservatiever zijn dan de zaak die ze aanduiden, kunnen 
ze vroegere situaties van de zaak vasthouden, wat de reconstructie vergemakkelijkt. 
De woordgeograaf kan proberen de huidige naamgeving en de verspreiding van de 
benamingen van een bepaalde zaak te verklaren met behulp van kennis die de volks
kundige hem verschaft over oorsprong, leeftijd en diffusieroutes van de zaak (naar 
Bakken 1977, p. 175-176). Zaakkennis kan bijvoorbeeld een etymologie steunenj 
zaakkaarten waarop de verspreiding van de verschillende vormen van het voorwerp 
afgedrukt wordt, kunnen de dialectoloog eveneens hulp bieden (Weijnen 1966, p. 
11). Ook kan de zaakgeschiedenis de verandering in de naamgeving verklarenj zo 
kan bijvoorbeeld tegelijk met de verbetering van een techniek, c.q. van een voor
werp, of met een nieuwe mode - respectievelijk techniek- en modereflexj beide 
samen te vatten als zaakdwang - het woord overgenomen worden van hen die de 
verandering tot stand brachten (Weijnen 1966, p. 11, 96). Evenals bij de onder c 
behandelde algemene verklaringsfactoren (zie p. 10-11) wordt aangenomen dat de 
ruimtelijke verspreiding van een bepaald taalverschijnsel voldoende verklaard is als 
de isoglossen van de woord- en van de zaakkaart samenvallen, al schijnt deze co'in
cidentie niet al te letterlijk opgevat te moeten worden. Van Bakel (1963, p. 25) 
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constateert namelijk, dat een gebied waarin een bepaalde zaak bekend is, uiteenvalt 
in twee delen: een kern waarin ze f}rsiek en functioneel onderscheiden is van andere 
verwante zaken, wat een specifieke benaming van het con ere tum als gevolg heen; en 
vervolgens een randgebied waarin de zaak f}rsiek wel voorkomt, maar kennelijk niet 
function eel genoeg is om een karakteristieke naam te dragen, waarmee ze zich van 
verwante zaken onderscheiden kan. De enige conclusie die zich met deze opmerking 
laat verbinden is, dat isoglosse en isopragme4 niet meer samenvallen, waarmee de 
bewijsvoering van deze methode duidelijk aan kracht heen ingeboet. 

Samenvatting en evaluatie 
Bij de extern-lingulstische interpretatie van taalkaarten prabeert men dus op grand 
van het kaartbeeld hypothesen op te stellen over de regionale ontwikkeling van het 
onderzochte taalverschijnsel. Gelokaliseerd historisch tekstmateriaal kan daarbij, on
der enig voorbehoud, als bewijs dienen. am de veronderstellingen aannemelijk te 
maken zal de externe, lokale geschiedenis in de meest ruime zin van het woord 
bestudeerd moeten worden, aangezien het uitgangspunt van de extern-lingulstische 
methode de weerspiegeling van de historische ontwikkeling der gebieden in de dia
lecten is. In een woordgeografisch onderzoek kan zaakkennis bovendien van veel 
belang blijken te zijn. 

Het grote bezwaar, dat in ons land vooral door Goossens tegen het extern-lingulstisch 
onderzaek is aangevoerd, is de atomistische benaderingswijze ervan. Hij geeft toe dat 
het atomisme weliswaar geen aan de extern-lingulstische methode inherente fout is, 
maar wel blijkt men in dergelijke publicaties meestal op die manier te werken 
(Goossens 1977b, p. 93). De geldigheid van een bepaalde verklaring reikt veelal niet 
verder dan het ene onderzochte taalverschijnsel. Voor elk volgend verschijnsel wordt 
opnieuw naar een verklaring gezocht, zander dat het ene taalelement in verb and 
gebracht wordt met het andere, of - wat hij nog belangrijker vindt - met het hele 
taalsysteem. Een taal is, aldus Goossens (l977b, p. 92), echter geen conglomeraat 
van ge"isoleerde elementen, maar een systeem dat als een structuur benaderd moet 
worden. Een tweede bezwaar van de extern-lingu·istische methode noemt hij de 
verwaarlozing van het ontstaan van taalelementen, bijvoorbeeld door synoniemen
ofhomoniemenvrees (Goossens 1969, p. 18). am deze redenen kon de structurele 
taalgeografie, die al sinds Gillieron bestond, de laatste tientallen jaren met meer 
succes dan vroeger de intern-lingulstische methode propageren. 

Ondanks de tegen de extern-lingulstische methode aangevoerde bezwaren moet 
Goossens (l977b, p. 92) wei erkennen, dat deze werkwijze tot zinvolle resultaten 

Een isopragme is een door Van Bakel (1963, p. 25), op voorstel van Michels, gehanteerde 
term voor de lijn die het gebied omsluit waar het concretum voorkomt. 
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heeft geleid. Weijnen (1966, p. 178) is eveneens van mening dat ze niet gemist kan 
worden: "Er zijn een massa gevallen dat men een extern-lingu'istische verklaring 
no dig heeft". Ook Weinreich (1954, p. 400) kon de extern-lingu'istische methode 
niet afwijzen; hij kwam tot de conclusie dat de resultaten van een structurele 
dialectologie "promise to be most fruitful if it is combined with "external" dialect
ology". Onderzoek op basis van materiaal dat volgens structuralistische uitgangspun
ten verzameld is, geeft de taalgeograaf volgens Goossens (1977b, p. 153-154) echter 
nog een tweede mogelijkheid, namelijk de intern-lingu'istische, om het kaartbeeld te 
verklaren. 

2·2·2 De intern-lingui'stische methode 

De taak van de intern-lingu'istische dialectologie is, evenals die van de extern-lingu'isti
sche, de causale verklaring van op taalkaarten vastgestelde dialectgeografische verhou
dingen (Goossens 1977a, p. 299). In tegenstelling tot de extern-lingu'istische metho
de die de verspreiding der taalverschijnselen probeert te verklaren met behulp van 
factoren die buiten de taalliggen, zoekt de intern-taalkundige interpretatiemethode 
de oorzaken van de geografische tegenstellingen in het taalsysteem zelf (Goossens 
1977b, p. 77). 

Uitgangspunt van de intern-lingu'istische methode is de stelling dat een taal
systeem tot een herstructurering van zijn elementen overgaat als het om een of 
andere reden deficient wordt. Het evenwicht zal zich herstellen en het systeem wordt 
opnieuw efficient (Goossens 1977b, p. 93-94). De intern-lingu'istisch werkende 
dialectgeograaf stelt daarom de vraag waarom de taal op een gegeven moment veran
dert. Door vergelijking van verschillende taalkaarten heeft men kunnen bewijzen dat 
bepaalde isoglossen, die niet bevredigend met externe factoren te verklaren waren, 
van elkaar afhankelijk zijn (Weijnen 1966, p. 130). Evenals de extern-lingu'istische 
dialectologie steunt de intern-lingu'istische bewijsvoering hierbij op het principe van 
de cO'incidentie van isoglossen (Goossens 1969, p. 23). Zodra men tussen enkele 
taalverschijnselen in aan elkaar grenzende dialecten samenhang vermoedt, gaat men 
ertoe over de taalkaarten van die verschijnselen met elkaar te vergelijken. Blijken de 
isoglossen van de twee verschijnselen samen te vallen, dan is de samenhang aange
toond. Als oorzaak van een dergelijke samenhang wordt aangenomen dat het ene 
verschijnsel ontstaan is tengevolge van het voorkomen van het andere (Goossens 
1977b, p. 95), bijvoorbeeld als reactie op homonymie. Het inmiddels klassiek ge
worden voorbeeld, dat ook hier wel ter illustratie van de methode dienen kan, is het 
Latijnse woordpaar "gallus" (haan) en "cattus" (kat), dat in Zuidwest-Frankrijk door 
de werking van twee klankwetten in "gattus" samen moest vallen. In het gebied waar 
deze klankwettige homonymie moet zijn ontstaan, ontbreekt in de hedendaagse 
dialectsituatie de klankwettige voortzetting van "gallus" en komen allerlei andere 
beJiamingen voor de haan voor. Dit verdwijnen van "gallus" achtten Gillieron en 
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Roques (1912, p. 121-128) voldoende verklaard met homonymievrees, aangezien de 
grens van het gebied waarin nu tal van namen voor de haan voorkomen, samenvalt -
zij het op een kleine uitzondering na - met de isoglosse die het gebied begrenst waar 
klankwettige homonymie op moest treden. 

In de woordgeografle tonen de intern-linguisten een meer dan normale belang
stelling voor de contactzones tussen twee woordvormen van een begrip. In die zones 
zijn beide woorden met dezelfde inhoud bekendj er heerst dus een toestand van 
synonymie, die de taal niet altijd verdraagt. Vaak doen zich in deze contactgebieden 
reactieverschijnselen voor, zoals contaminaties, betekenisdifferentiatie - d.w.z. de 
totale inhoud van het begrip wordt opgesplitst in twee semantische deelaspecten -, 
of men vermijdt beide woorden ten gunste van een derde (Goossens 1969, p. 86-98). 
Om die reden is aandacht voor deze contactzones geboden. 

Door deze manier van werken hopen de intern-lingu"istisch georienteerde dialec
tologen twee bezwaren die ze tegen de extern-lingu·istische methode hadden (vgl. p. 
13) te ondervangen. Door de vraag te stellen waarom een taal op een gegeven 
moment verandert - bijvoorbeeld door homoniemen- of synoniemenvrees - probe
ren ze in de eerste plaats het ontstaan van taalelementen te verklaren, een aspect dat 
ten onrechte door de aanhangers van de extern-lingu"istische methode verwaarloosd 
wordt. Ten tweede willen ze - omdat ze de taalkunde als auto nome wetenschap 
wensen te benaderen - het bewijs leveren dat niet elke taaldiffusie te danken is aan 
buiten de taalliggende, historische of geografische, factoren; er zijn isoglossen waar
van het vedoop alleen bevredigend verklaard kan worden vanuit het taalsysteem zelf. 
In tegenstelling tot de extern-lingu"istische methode die voornamelijk op taalontlening 
georienteerd is en zeer gereserveerd staat tegenover autochtone taalontwikkeling, 
hecht de intern-lingu"istische methode dus grote waarde aan de mogelijkheid van 
interne taalbouw en aan de wijze waarop die zich voltrekt. 

Om tenslotte aan het derde bezwaar tegen de extern-lingulstische methode, na
melijk het atomisme, te ontkomen, benadrukt de intern-lingulstisch werkende dialect
geograaf de wijze waarop het materiaal verzameld moet worden. De taalelementen 
die men geograflsch-vergelijkend wil onderzoeken, moet men zoveel mogelijk als 
delen van een structuur, dus structureel, afvragen. Dit betekent voor het woord
onderzoek dat de afZondedijke woorden bestudeerd moeten worden als onderdelen 
van een woordveld. Onder een woordveld verstaat men een inhoudelijk samenhan
gend deel van de woordenschat, waarvan de elementen elkaar afgrenzen (Goossens 
1969, p. 70), bijvoorbeeld alle kleurnamen. Met het afYragen perwoordveld bereikt 
men niet alleen "dat door de associaties de gevraagde terreinen gemakkelijker weer in 
het geheugen terugkomen. Maar het is ook van groot voordeel voor de betekenisbe
grenzing" (Weijnen 1966, p. 157), want dicht naast elkaar liggende woorden gren
zen elkaars inhoud wederzijds af (Goossens 1977b, p. 63). Wil men dus de semanti
sche ontwikkeling van een woord zowel inhoudelijk als ruimtelijk volgen, dan zal 
men in het onderzoek ook de ontwikkeling van zijn buurman - buurman in ruimte-
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hJke en semantische zin - moeten betrekken (Goossens 1')6'), p. 75). Verzamelt men 
het woordmateriaal niet per woordveld, dan moet het kaartbeeld bijna noodgedwon
gen met behulp van extern-iingulstische factoren worden verklaard; structuralistisch 
opgevatte materiaalverzamelingen bieden de onderzoeker daarentegen een tweede 
mogelijkheid om het kaartbeeld te interpreteren (Goossens 1977b, p. 153-154). Dit 
inzicht bracht ook aanhangers van gecombineerd woord- en zaakonderzoek (zie p. 
11-13) ertoe, hun verzamelingsmethode te verbinden met de structurele opvattingen 
over de woordveldtheorie (Goossens 1977a, p. 303), wat ook bij hen intern-lingu'is
tische interpretatie, naast de bij hen gangbare extern-iingulstische, mogelijk maakte. 

2·2·3 Conclusie 

Aan het slot van deze paragraaf over de interpretatiemethoden van woordkaarten 
lijkt de conclusie gerechtvaardigd, dat zowel taalontlening, die door de extern
lingulstische methode centraal gesteld wordt, als de door de intern-iingulstische 
methode benadrukte interne taalontwikkeling rede mogelijkheden in het proces van 
taalontwikkeling zijn. Aangezien het kaartbeeld veroorzaakt kan zijn door factoren 
die binnen en buiten het taalsysteem liggen, zal bij de interpretatie van de woord
kaarten in het hier volgende onderzoek aandacht geschonken moeten worden aan 
externe en interne verklaringsfactoren die verantwoordelijk kunnen zijn voor de 
ruimtelijke differentiatie in de verschillende Nederlandse broodbenamingen. Uit 
bovenstaande literatuurstudie is echter ook gebleken dat intern-iinguistische facto
ren niet gevonden zullen kunnen worden, als de inzameling van het woordmateriaal 
niet per woordveld gebeurt. Alleen dan lijkt een atomistische verklaring voorkomen 
te kunnen worden (zie p. 15-16). Wil men dus de mogelijkheid van een intern
linguistische verklaring niet bij voorbaat uitsluiten, dan is het belangrijk deze consta
teeing over de materiaalverzameling in deze fase, d.w.z. voordat de opzet van het 
onderzoek definitief is vastgelegd, te doen. Daar de regionale broodnamen in heden 
en verleden vermoedelijk invloed ondergaan van de zaak zelf, d.i. de met de woorden 
aangeduide broodsoorten, zal zaakkennis en zaakgeschiedenis voor de interpretatie 
van de woordkaarten onmisbaar zijn. Naast de toepassing van de woord- en zaak
methode zal in dit onderzoek echter ook met allerlei andere externe factoren reke
ning gehouden moeten worden; van deze algemene externe factoren zijn er een groot 
aantal in paragraaf 2· 2·1 c aan de orde gekomen. 

2·3 Het onderzoek naar de Nederlandse broodnamen 

Elk onderdeel van de taal - fonologie, morfologie, woordleer, syntaxis - kan taal
geografisch onderzocht worden (Goossens 1977b, p. 37). Binnen een taalgeografisch 
onderzoek is de keuze van een lexicologisch onderwerp als de broodbenamingen 
daarmee gerechtvaardigd. Een constatering die in het kader van deze scriptie no dig 
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is, al zal ze niemand verbazen; de Taalatlas van Noord- en Zuid-Nederland bijvoor
beeld bevat immers vrijwel uitsluitend woordkaarten. 

Inherent aan taalgeografisch onderzoek is, dat men zich beperkt tot die taal
verschijnselen waarbij factoren van ruimtelijke aard een rol spelen, want het typische 
van een taalkaart zit in haar ruimtelijke voorstelling (Weijnen 1966, p. 173). Voor 
het onderzoek naar de broodbenamingen betekent dit concreet dat er geen enkele 
basis voor dialectologische vergelijking is, als er zich in Nederland geen verschillen 
zouden voordoen in de naamgeving van de verschillende broodsoorten. Een snelle 
eerste verkenning van een deel van het beschikbare materiaal- dat onder 4·1 uitvoe
rig beschreven zal worden - leerde, dat de broodnamen een groot aantal region ale 
varianten vertonen, zoals "stoet", "mik" , "wegge", "bol". Op basis hiervan lijkt het 
onderwerp geschikt voor een taalgeografische analyse. 

Uit verschillende kaarten van de Taalatlas blijkt, dat er binnen een woord
geografische studie behalve naar heteroniemen5 ook onderzoek gedaan kan worden 
naar de verschillende klankaspecten van elk der voorkomende woorden. Op grond 
van de klank zijn bijvoorbeeld op de kaart "hiel" (Taalatlas a£1.4, nr.6) alleen voor 
het woord "hiel" al tien legendavormen onderscheiden, voor het woord "hak" zeven 
vormen enz. Omdat woorden die een naar oorsprong gemeenschappelijk foneem 
bevatten, zeer vaak dezelfde klankveranderingen in een bepaald gebied ondergaan, 
zou een verbreding van het broodnamenonderzoek met klankaspecten het verwijt 
van atomisme (zie p. 13), dat zo vaak aan het adres van de ta;Jgeografie gericht 
wordt, kunnen helpen voorkomen. Zo zou het materiaal bij het hierboven genoemde 
heteroniem "stoet" bijvoorbeeld ook de vormen "stuut" en "stuit" op kunnen leve
ren. Door deze vormen op de woordkaart te onderscheiden, wordt de mogelijkheid 
opengehouden het woordonderzoek in samenhang te brengen met alle oe-, uu- en 
ui-klanken uit wgerm. ii. 

2·4 De stand van het broodnamenonderzoek tot nu toe 

Tot nu toe is er geen vergelijkende dialectgeografische studie over de Nederlandse 
broodbenamingen verschenen. Ook studies over de regionale benamingen van slechts 
een broodsoort zijn zeldzaam. Mij zijn maar twee werken bekend waarin de regionale 
varianten in de naamgeving van een broodsoort - en wel beide van wittebrood - in 
kaart zijn gebracht; deze beide studies betreffen maar een beperkt gebied van Neder
land. Na de bespreking van deze twee studies zullen nog drie artikelen waarin over 
broodnamen gehandeld wordt, aan de orde worden gesteld. 

Met ber gebruik van deze cerm slui t ik me aan bij Weijnen (1 963, p. 575), die er de 
voorkeur aan geefc in de raalgeografie onderscheid ce maken russen synoniemcn en 
heteroniemen. Synoniemen zijn "Worter mit (fast) derselben Bedeuru ng in derselben 
Sprache". De term "heteroniem en" worde gereserveerd voor "vollig gleichbedeutende 
Worter aus verschiedcl1clI Sprflchen oderMtmdarten" (Cursievcll door mij - J.J.-v.P.). 
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In deel 113 van zijn dissertatie geeh Roukens (1937, Karte 57) een isoglossenkaart 
van de wittebroodsnamen in Nederlands-Limburg en de aangrenzende gebieden. 
Voor deze ene broodsoort blijken in dit beperkte gebied al vier groepen woorden -
elk weer met verschillende klankvariaties - te bestaan, namelijk "wegge", "stute", 
"mik" en "wittebrood". In het eerste deel van de dissertatie wordt de kaart toegelicht 
(Roukens 1937, p. 296-302). Eerst wordt een beschrijving gegeven van het ruimte
lijk bereik van elk woord. Daarna geeft Roukens van elk heteroniem enkele attestaties 
uit het verleden met de erbij behorende betekenis; daarbij gaat hij uitvoerig in op de 
mogelijke etymologie van het woord, kennelijk vanuit de veronderstelling dat deze 
de diffusie van de heteroniemen kan helpen verklaren. Overeenkomstig de pro
bleemstelling van deze studie, die gebaseerd is op de denkbeelden van de woord- en 
zaakmethode, suggereert Roukens vervolgens dat de verspreiding van de heteroniemen 
in verband gebracht kan worden met kenmerken van de broodsoort zelf, met name 
met de vorm van het wittebrood en de graansoort ervan. Bij gebrek aan een zaakkaart 
van de broodvormen kan hij er zelf echter geen uitspraak over do en of de ruimtelijke 
differentiatie in de wittebroodsnamen in het zuidoosten van Nederland samenhangt 
met de vorm van het brood. Voor de relatie tussen de verschillende dialectnamen 
voor 'wittebrood' en de samenstelling van deze broodsoort verwijst hij via Frings 
(1932, p. 186-187) naar Norrenberg; de laatste zou volgens Roukens hebben aange
toond dat de zuidgrens van het woord "micke" voor 'wittebrood' in het Rijnland 
samenviel met de zuidgrens van roggebrood uit ongebuild roggemeel. Doordat Frings 
onduidelijk verwijst, en evenals Roukens niet de moeite heeft genomen de srudie van 
Norrenberg te achterhalen, heeft Roukens het aandeel van Norrenberg en dat van 
Frings niet weten te scheiden. De geschiedenis van het ontstaan van deze studies laat 
zich als voIgt reconstrueren. 

Norrenberg had in een lezing op 24 april 1891 (vgl. Jahn 1891, p. 347-348 en 
Hahn] 1891, p. 758-759) slechts gesteld dat de zuidgrens van roggebrood uit ongebuild 
roggemeel een "sprachlichen Grenzstreifen" volgde, waarin ook de grens liep van de 
"romischen Germania superior und inferior"; daarmee kwam dan op haar beurt weer 
de dialectische Vinxtbachgrenze overeen.6 Behaghel (1928, p. 175-176) haalde het 
verslag van Norrenbergs lezing door Hahn] uit 1891 aan. Frings, die zich bezighield 
met de verspreiding van "micke ", beriep zich in 1932 via Behaghel op Norrenberg 
om de samenval in het Rijnland te constateren van de door hemzelf gevonden 
zuidgrens van het woord "micke" met de zuidgrens van roggebrood uit ongebuild 
roggemeel die Norrenberg had aangegeven. Uit deze cO"incidentie van isoglossen trok 
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In 1918 en 1924 herhaalt Norrenberg deze stelling, maar kennelijk is hij niet zo heel 
zeker meer van zijn zaak, want beide keren roept hij de hulp in van zijn lezers hem 
materiaal toe te sturen, dat de eerder door hem geconstateerde samenval van isoglossen 
moet bevestigen. Naar de twee laatste artikelen wordt door geen der onderzoekers meer 
verwezen. Resultaten van Norrenbergs onderzoek zijn mij niet bekend. 



Frings de conclusie dat het Romaanse woord "mik" - = vulgair Latijn "micca" - door 
de Romeinen via Gallie naar de Nederrijn is gebracht, tegelijk met een fijnere 
broodbereiding uit tarwe. Sindsdien zou het Germaanse woord "Brot" = 'rogge
brood' naast het Romaanse woord "mik" = 'wittebrood uit tarwe' staan. Van de 
migratie van het woord "mik" ult Gallie via Belgie en Nederlands-Zuid-Limburg 
naar Duitsland is in de tweede druk van Frings (1966, Heft I, Karte 20) een zeer 
schetsmatig kaartje toegevoegd: een simpele pijl door de hier genoemde gebieden 
moet de reis van "mik" aangeven; de zuidgrens van "mik" in het Rijnland valt er niet 
op waar te nemen. Mij is ook geen artikel van Frings bekend waarin hij deze duidelij
ker dan hierboven geschetst, aangeeft. Als men hier nog aan toevoegt, dat de door 
Norrenberg genoemde zaakgrens tussen grof en fijn roggebrood niet in kaart werd 
gebrachr7, dan mag de door Frings geconstateerde coYncidentie van isoglossen wel 
"zwak gefundeerd" genoemd worden. 

Terug naar Roukens. Omdat Roukens in zijn dissertatie alleen de wittebroods
namen bestudeert, kan hij - na van Frings' studie kennis te hebben genomen - voor 
de verklaring van de verspreiding in de naamgeving alleen aandringen op nader 
onderzoek naar de verhouding tussen de wittebroodsnamen "wegge", "stute", "mik" 
en "wittebrood" enerzijds en de inhoudelijke betekenissen van wittebrood en rogge
brood anderzijds. Een verklaring van zijn woordkaart "Weissbrot" blijft hij dus 
schuldig, maar hij geeft wel wegen aan voor verder onderzoek naar de naamgeving 
van de broodsoorten. 

Het tweede woordkaartje van de regionale wittebroodsnamen - eveneens een 
isoglossenkaart - geeft J ohan Broekhuysen (1950, p. 126-127) in zi jn dissertatie over 
het dialect van Zelhem. In de zeven regels lange begeleidende tekst wordt geen 
verklaring nagestreefd. Alleen het kaartje wordt beschreven: de Achterhoek kent voor 
'een wittebrood' het "wegge"-type; meer naar de Gelders-Overijsselse grens toe komt 
"stoete" voor, en rond Groenlo ligt een gebied waarin meestal "tarven" gezegd 
wordt. De invloed van het ABN doet zich ook gelden met "wittebrood". 

Behalve deze twee woordkaarten van 'wittebrood' in Nederlandse regio's, moet 
gewezen worden op een woordkaart in Vlaams-Bdgie (De Meyer 1944, p. 369-378); 
het is een gecombineerde woordkaart voor de begrippen "rogge" en "roggebrood" in 
Vlaams-Belgie. Hoewel her Nederlandstalige gebied van BeIgie buiren het onderzoek 
van deze scriptie za1 vallen (zie 4·1·2), kan het voor de analyse van de aangrenzende 
gebieden in Nederland toch nuttig zijn deze kaart in gedachten te houden. Boven
dien haakt Weijnen in 1957 op deze studie in om het niet oninteressante probleem 
aan te snijden van de overgang van een algemene naar een specifieke betekenis van 
woorden. 

In Vlaams-Bdgie - zo stelt De Meyer - teeft men gebieden aan waarin de graan
soort rogge ook met het dialectwoord "rogge" aangeduid wordt; het brood dat van 

Mij is hiervan althans geen vroegere kaart bekend dan die van Wiegelmann (1973, p. 86). 
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rogge gebakken wordt, heet er "roggebrood" (het zuivere rogge-gebied). Andere 
gebieden kennen hiervoor het woordpaar "koren" - "korenbrood" (een zuiver koren
gebied), terwijl er ook streken zijn, waar men de rogge "koren" en het roggebrood 
"roggebrood" noemt (een gemengd gebied koren/roggebrood). Behalve in het noord
oosten van Belgie wordt rogge volgens De Meyer ook in Zuid-Duitsland en in 
Nederlands-Limburg ten zuiden van Venlo in de volksmond "koren" genoemd. Na 
een analyse van attestaties in oude Vlaamse keuren en pachtbrieven trekt De Meyer 
de conclusie, dat vroeger in heel Vlaams-Belgie van "rogge" en "roggebrood" gespro
ken werd; "koren" had toen alleen de betekenis van 'graan in het algemeen' of van 
'wintergraan'. Pas in de 15e eeuw wordt het woord "koren" voor het eerst als syno
niem van "rogge" gebruikt. De Meyer veronderstelt, dat rogge vroeger in een aaneen
gesloten deel van dit gebied, waar vrij magere landbouwgronden voorkwamen, de 
korensoort bij uitnemendheid was geworden; dit had de overgang van "rogge" naar 
"koren" tot gevolg. Vit andere gebieden met vruchtbaarder grond is eenzelfde over
gang bekend, maar dan voor tarwe. Voor de Belgische gebieden waarin deze natuur
historische verklaring van "koren" = 'rogge' niet opgaat, moet de verklaring volgens 
De Meyer langs cultuurhistorische weg gezocht worden. 

Weijnen (1957) knoopt aan bij het artikel van De Meyer, al richt hij zich in zijn 
uitwerking voornamelijk op de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Hij wijst 
echter op een versimpeling van de zaak als De Meyer stelt dat er een gebied "rogge
brood" en een gebied "korenbrood" voor hetzelfde begrip zou zijn. Roggebrood 
wordt ook vaak eenvoudigweg met "brood" aangeduid, wat Weijnen illustreert met 
een stempelkaartje van de verschillende betekenissen van het algemene woord "brood" 
in de provincie Noord-Brabant. Er doet zich dus niet alleen bij het woord "koren" 
een overgang voor van de algemene naar een specifieke betekenis, maar ook bij het 
woord "brood". Weijnen verklaart een dergelijke betekenisovergang op dezelfde 
manier als De Meyer: het overwegend belang dat roggebrood in bepaalde streken 
had, kan ertoe hebben geleid dat deze ene broodsoort zonder risico van verwarring 
"brood" genoemd werd, zoals in andere gebieden waar men meer tarwebrood at, 
wittebrood of bruin brood "brood" konden heten. Toch is het laatste woord in deze 
zaak nog niet gesproken. Weijnen heeft namelijk in dit artikel nog een tweede kaartje 
voor Noord-Brabant opgenomen, namelijk een woordkaart van 'rogge'. Het gebied 
op kaart 1 waarin "brood" gelijk is aan 'roggebrood' blijkt echter niet samen te vallen 
met het gebied op kaart 2 waar "koren" synoniem is aan "rogge", terwijl coincidentie 
van isoglossen - zoals we op p. 11 en 12 zagen - een taalgeografische eis is voor het 
vaststellen van een causale relatie. Wil dit zeggen dat men in het westen waar rogge 
weI het hoofdgraan is en men ook "koren" zegt, geen rogge at, maar tarwe invoerde? 
En zou het woord "koren" zijn betekenis in het noordoosten, waar "brood" weI 
'roggebrood' betekent en rogge ook het hoofdgraan is, niet gespecialiseerd hebben, 
wat De Meyer ook al voor Belgie gesignaleerd had? Tot zo ver Weijnen. 
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Ten slotte moet nog een korte schets vermeld worden van de lokale brood
benamingen in het plaatsje Reusel in Noord-Brabant (Van Gompel1975). Tot voor 
kort kende het dialect van Reusel alleen de woorden "brood" en "mik", respectieve
lijk in de betekenis 'bruinbrood' en 'wittebrood', waarvan Van Gompel niet ver
meldt uit welke graansoort deze broodsoorten gebakken zijn. Een woord voor de 
algemene betekenis van "brood", zoals het ABN kent, ontbrak er, wat Van Gompel 
de opmerking ondokt: "Het deel van het Onze Vader: "Geef ons heden ons dagelijks 
brood" zal door vel en in onze streken ongetwijfeld een dialectische interpretatie 
gekregen hebben, d.w.z. Onze Vader diende wel voor brood te zorgen, maar niet 
voor mik." Onder invloed van het ABN-systeem is het dialectsysteem van Reusel 
tegenwoordig aan het veranderen. "Brood" ontwikkelt zich via "breun brood" en 
"bruin brood" tot "bruinbrood", en "mik" via "witte mik", "wit brood" en "wit
brood" tot "witte brood" . De huidige siruatie kan gekenschetst worden als een over
gangsfase, want volgens Van Gompel is lang niet altijd duidelijk of men met "brood" 
'bruinbrood' of de algemene betekenis van "brood" aan wil geven. 

Uit het bovenstaande overzicht van de stand van het regionale broodnamenonderzoek 
in Nederland tot nu toe zal voldoende gebleken zijn, dat er nog geen overkoepelende 
studie geschreven is over dit onderwerp. De resultaten van het onderzoek zijn duide
lijk nog zeer fragmentarisch. Wel is het mogelijk op grond van deze studies een 
aantal hypothesen op te stellen die het hier volgende onderzoek richting kunnen 
geven, namelijk: 
1. De oorspronkelijke betekenis van de heteroniemen zou de verspreiding van die 

heteroniemen helpen verklaren (Roukens). 
2. De regionale vorm waarin het brood gebakken wordt, kan de verspreiding van de 

heteroniemen help en verklaren (Roukens). 
3. Er zou samenhang kunnen bestaan russ en de region ale benamingen van rogge

brood en wittebrood; hiervoor zou men kennis moeten hebben van de graansoort 
van deze broodsoorten (Roukens). 

4. De zuidgrens van "mik", die in Duitsland samenvalt met de zuidgrens van grof 
roggebrood, zou erop wijzen dat "mik" van Romaanse herkomst is en dat de 
Romeinen (Frings), c.q. de kloosters (Roukens), hier een nieuwe, fijnere brood
bereidingswijze uit tarwe hebben gebracht. 

5. De specifieke betekenis van het algemene woord "brood", die regionaal verschil
lend kan zijn, zou samenhangen met de dominerende positie van de broodsoort 
die men met "brood" aanduidt (De Meyer, Weijnen, Van Gompel). 

6. Het dialectsysteem van de broodnamen wordt momenteel vervangen door het 
ABN-systeem (Van Gompel). 
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3 

Definitieve probleemstelling 

In hoofdstuk 1 werd de voorlopige probleemstelling voor het broodnamenonderzoek 
in Nederland als voIgt geformuleerd: het opsporen van de verklarende factoren voor 
de op woordkaarten zichtbaar gemaakte ruimtelijke differentiatie in de twintigste
eeuwse broodnamen in Nederland. Deze tentatief geformuleerde probleemstelling 
zal nu op basis van de voorgaande literatuurverkenning in definitieve vorm worden 
omgezet. De literatuur heeft duidelijk gemaakt dat de factoren die aan de ruimtelijke 
spreiding van dialectbenamingen ten grondslag liggen, zeer complex van aard zijn; 
een veelheid van verschillende verklaringsfactoren kan dus een rol hebben gespeeld 
bij de totstandkoming van het huidige spreidingspatroon. In het kader van dit 
beperkte onderzoek en in verband met de beschikbare tijd zal in het hier volgende 
hoofdstuk een keuze uit de vele verklaringsmogelijkheden gemaakt moeten worden, 
d.w.z. dat bepaalde door de literatuur aangewezen onderzoeksaspecten afgewezen 
zullen worden. 

Vit de definitieve probleemstelling zal in 3·2 een aantal concrete vragen afgeleid 
worden, waarop in de loop van dit woordgeografisch onderzoek antwoord gegeven 
zou kunnen worden; ook bij deze concretisering van de doelstelling zal de literatuur
verkenning een belangrijk hulpmiddel zijn. 

3·1 Probleemstelling 

Volgens de literatuur dient de probleemstelling van een taalgeografisch onderzoek 
bij voorkeur zowel beschrijvende als verklarende aspecten te bevatten (zie 2.1). Toe
gespitst op het broodnamenonderzoek betekent dit, dat aan de volgende twee hande
lingen aandacht moet worden besteed: 
1. de weergave van de ruimtelijke spreiding van verschillende broodnamen door 

middel van woordkaarten; dit kan gepaard gaan met een verb ale beschrijving van 
deze situatie; 

2. de verklaring van het kaartbeeld. 
De definitieve probleemstelling zal dus in elk geval tweeledig moeten worden. 
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ad 1. Bij de descriptie van de op de kaart voorkomende heteroniemen kunnen 
automatisch de verschillende klankvormen van eenzelfde woordtype aan de orde 
worden gesteld. Uitbreiding van dit woordonderzoek met een volledig klankonderzoek, 
zoals op p. 17 gesuggereerd werd, behoort echter niet tot de mogelijkheden, aange
zien daar mondeling ingezameld materiaal voor nodig is (Weijnen 1966, p. 155; 
Goossens 1977b, p. 67); het verzamelen daarvan zou voor een scriptie te tijdrovend 
worden. Of het mogelijk zal zijn een structurele beschrijving van elk heteroniem te 
geven (zie 2.1), hangt van de mogelijkheid af het materiaal per woordveld in te 
zamelen; in 3·2 zal hierop nader worden ingegaan. 

ad 2. Wat de verklaring van het kaartbeeld betreft, heeft de literatuur duidelijk 
aangetoond, dat deze interpretatie bepaald geen sinecure is (zie 2·2). Aangenomen 
mag dan ook worden dat het een illusie is te denken, dat het in het kader van een 
scriptie mogelijk zou zijn om tot een volledige interpretatie van de twintigste-eeuwse 
regionale broodnamen in Nederland te komen. Een inhoudelijke beperking van het 
broodnamenonderzoek tot slechts enkele broodsoorten is daarom in de eerste plaats 
geboden; daarnaast kan nog een beperking bij de interpretatie worden nagestreefd. 
Voordat deze beperkingen vastgelegd worden, is het echter zaak er zorg voor te 
dragen dat de mogelijkheid open blijft om zowel de extern- als de intern-lingu'istische 
interpretatiemethode toe te passen, want het is duidelijk geworden dat de verdien
sten van beide methoden niet te weerleggen zijn. Die mogelijkheid lijkt het meest 
door een woord- en zaakonderzoek gewaarborgd te worden. Het woord- en zaak
onderzoek gaat immers sinds enige tijd geen intern-lingulstische verklaringen meer 
uit de weg, terwijl het tevens de extern-lingulstische, zaakspecifieke gegevens als 
verklaringsfactor voor de verspreiding van zaaknamen handhaaft. 

Een tweede overweging om speciaal bij dit onderzoek de woord- en zaakmethode 
toe te passen, is de mogelijkheid om aan te kunnen sluiten bij het vroegere brood
namenonderzoek van Roukens. Hij gaf in zijn woord- en zaakonderzoek van de 
wittebroodsnamen in Limburg in feite al een probleemstelling aan voor toekomstig 
broodnamenonderzoek toen hij stelde, dat er behoefte is aan meer onderzoek, ener
zijds om de verhouding aan te kunnen geven tussen de regionale varianten van alleen 
het begrip "wittebrood", en anderzijds om de verhouding vast te stell en russ en de 
"Bedeutungsinhalte "Weiss- und Schwarzbrot"" (Roukens 1937, deel [IA], p. 301). 
Een dergelijke probleemstelling is zowel extern- als intern-lingulstisch uit te werken. 
Extern-lingu'istisch door onder meer het zoeken naar een relatie russen de brood
namen en de broodsoorten, en intern-lingulstisch door bijvoorbeeld de besrudering 
van de onderlinge afhankelijkheid van de wittebroods- en roggebroodsnamen bin
nen het woordveld. De beperking van het onderzoek tot uitsluitend de benamingen 
van wittebrood en roggebrood heeft niet alleen taalkundige gronden. Wil deze srudie 
enigszins relevant zijn, dan zullen bij voorkeur de namen van die broodsoorten 
onderzocht moe ten worden, die in deze eeuw in beginsel dagelijks, maar tenminste 
wekelijks gegeten worden - of werden - in heel of althans het overgrote deel van 
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Nederland. Om die reden worden bijvoorbeeld allerlei soorten klein brood, zoals 
kadetjes, en luxebrood, zoals krentebrood, suikerbrood, buiten het onderzoek ge
houden. Hoewel roggebrood omstreeks 1960 maar circa 5% van de totale brood
consumptie in Nederland uitmaakte (Het brood in de Nederlandse voeding 1961, p. 3 
en 93), mag de betekenis van deze broodsoort binnen de nomenclatuur van de 
broodsoorten niet verwaarloosd worden. Vroeger, en zelfs nog aan het begin van 
deze eeuw was roggebrood namelijk de meest gebruikelijke broodsoort in grote del en 
van ons land, met name op het platteland in het noorden, oosten en zuiden van 
Nederland (zie kaart 9). Wittebrood was in die gebieden veelal nog een luxe voor 
zon- en/of feestdagen, of een privilege van de sociaal bevoorrechte mens. Pas in de 
20e eeuw heeft roggebrood in deze delen van het land definitief zijn leidende positie 
binnen de broodconsumptie verloren. In het westen van het land zijn bruin en wit 
tarwebrood al langere tijd de meest gangbare broodsoorten. Het lijkt heel goed 
mogelijk dat de hierboven geschetste overgang van een rogge- en tarwebroodetend 
naar een vrijwel uitsluitend tarwebroodetend land consequenties voor de naamge
ving van de broodsoorten heeft gehad. Om die reden viel bij de inhoudelijke beper
king van het onderzoek tot slechts enkele broodsoorten de keus op een tarwebrood
en een roggebroodsoort. Waarom niet bruin maar wit tarwebrood gekozen werd, 
vindt zijn oorzaak in het feit dat bruin tarwebrood in grote delen van het land vrijwel 
onbekend was tot voor kort, terwijl wit tarwebrood overal voorkwam, zij het niet 
dagelijks. 

Hoewel er in de onder 2·4 besproken dialectsrudies over de regionale broodna
men niet gesproken werd over een in de dialecten bestaand onderscheid russen de 
soortnaam en de stofnaam van het brood, lijkt het - denkend aan bijvoorbeeld het 
Engels waarin naast "bread" "loaf' voorkomt - zinvol om duidelijk vast te stellen dat 
het hier volgende onderzoek betrekking zal hebben op de soort- of voorwerpsnaam 
van de hier gekozen broodsoorten; in een deelonderzoek kan eventueel nagegaan 
worden of deze soortnaam in de dialecten verschilt van de stofnaam. 

Behalve een inhoudelijke beperking binnen het onderwerp is ook een beperking ten 
aanzien van de interpretatie van de woordkaarten - zoals op p. 24 al werd aangege
ven - niet ongewenst. In principe zal in dit onderzoek voornamelijk nagegaan wor
den of de verspreiding van de regionale benamingen van de twee onderzochte brood
soorten met zaakspecifieke gegevens te verklaren is; verder zal onderzocht worden of 
de benamingen voor een witte brood en die voor een roggebrood op de een of andere 
manier met elkaar samenhangen, d.w.z. of ze binnen het systeem van het woordveld 
te plaatsen zijn. Deze beperking houdt niet in dat alle andere externe of interne 
verklaringsfactoren bij voorbaat buiten het onderzoek gesloten worden. Als er zich 
op basis van het kaartbeeld of op een bepaald moment van het onderzoek een andere 
dan zaakspecifieke interpretatiemogelijkheid opdringt, dan kan op grond daarvan 
een hypothese opgesteld worden, die aan historisch tekstmateriaal of aan andere 
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gegevens, Ole Cloor Cle hypothese zeit aangewezen worden, getoetst moet worden (zie 
2·2·1 a, b en c). Er zal echter geen volledige interpretatie van het kaartbeeld nage
streefd worden. De nadruk zal in dit onderzoek gelegd worden op de relatie tussen 
broodnaam en broodsoort. 

De definitieve probleemstelling van dit onderzoek kan nu, na bovenstaande overwe
gingen, als voigt geformuleerd worden: 

het door middel van woordkaarten beschrijven van de ruimtelijke differentia
tie in de twintigste-eeuwse, Nederlandse benamingen voor een wittebrood en 
een roggebrood, en het opsporen van factoren, in het bijzonder zaakspecifieke, 
die dit spreidingspati-oon verklaren; ook zal onderzocht worden of er samen
hang bestaat tussen de regionale benamingen voor een wittebrood en een 
roggebrood. 

3·2 Concretisering van de probleemstelling 

Omdat de definitieve probleemstelling vrij algemeen van karakter is, is de afstand 
tussen enerzijds de probleemstelling en anderzijds de materiaalverzameling en -ver
werking, en de onderzoeksopzet zodanig groot, dat een tussentrap wenselijk lijkt. 
Deze krijgt hier de vorm van een aantal concrete vragen die het onderzoek richting 
zuHen geven. Als het onderzoeksmateriaal het toelaat - wat in hoofdstuk 4 nagegaan 
wordt -, zuHen deze vragen in de loop van deze studie tot een oplossing gebracht 
moeten worden. 

Bij het eerste deel van de probleemsteHing, de beschrijving van de diffusie van de 
twintigste-eeuwse dialectnamen voor een wittebrood en een roggebrood, dient de 
vraag gesteld te worden, of het mogelijk is een structurele beschrijving van elk 
heteroniem te geven, waarbij dus de functie en het totaal aan betrekkingen van elk 
woord binnen het hele woordveld van het betreffende dialectsysteem uitgewerkt 
worden (zie 2·1). Door het onderzoek te beperken tot de benamingen van slechts 
twee broodsoorten is het woordveld echter incompleet geworden. Daar komt nog bij 
dat structurele beschrijvingen toch al niet goed mogelijk zijn bij een gebied ter 
grootte van Nederland. Niet voor niets heeft de structurele dialectgeografie zich tot 
nu toe beperkt tot de beschrijving van betrekkelijk kleine delen van het Nederlandse 
taalgebied, waarbij men zich bovendien mondeling ingezameld materiaal als eis 
stelde (Goossens 1977b, p. 154); alleen dan leek het mogelijk de opbouw van de 
semantische velden van de met elkaar vergeleken dialecten goed te leren kennen. De 
beschrijving van de verspreiding der broodnamen uit de 20e eeuw zal dus nauwelijks 
meer kunnen zijn dan een verbale weergave van de regia waarin elke variant voor
komt, waarbij de kaart tegelijk uitgangspunt en illustratie is. Met deze restrictie in 
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gedachten wordt het eerste deel van de probleemstelling tot de volgende vragen 
gecQncretiseerd: 
(1) Hoe is de twintigste-eeuwse ruimtelijke differentiatie van de heteroniemen van 

'een wittebrood'? 
(2) Hoe is de twintigste-eeuwse ruimtelijke differentiatie van de heteroniemen van 

'een roggebrood'? 
Bij deze synchrone beschrijving zal verantwoord moeten worden waarom verschil
lende klankvormen onder eenzelfde woordtype gebracht zijn. Deze verantwoording 
- die tevens leiden kan tot toetsing van hypothese 1 en een deel van hypothese 4 (zie 
p. 21) - leidt tot de volgende vragen: 
(3) Wat is de etymologie van de op de kaart voorkomende heteroniemen van 'een 

wittebrood'? 
(4) Wat is de etymologie van de op de kaart voorkomende heteroniemen van 'een 

roggebrood'? 
Het tweede deel van de probleemstelling, het zoeken naar voor het spreidingspa
troon verantwoordelijke factoren, zal waarschijnlijk al, zij het dan niet systematisch, 
tijdens het tekenen van de woordkaarten een aanvang nemen. Op grond van het 
kaartbeeld zal men hypothetiseren over een mogelijke expansie van het ene heteroniem 
of een relictpositie van het andere (zie 2·2·1 a en c), wat tot de volgende vragen leidt: 
(5) Hoe hebben de heteroniemen van 'een wittebrood' zich in het verleden ruimte-

lijk verbreid'? 
(6) Hoe verhouden de heteroniemen van 'een wittebrood' zich in de 20e eeuw 

ruimtelijk tot elkaar? 
(7) Hoe hebben de heteroniemen van 'een roggebrood' zich in het verleden ruimte

lijk verbreid'? 
(8) Hoe verhouden de heteroniemen van 'een roggebrood' zich in de 20e eeuw 

ruimtelijk tot elkaar? 
In deze vragen is bewust een scheiding aangebracht tussen de historische ontwikke
ling en de huidige toestand van de heteroniemen. De diachrone en de synchrone 
taalgeografie (zie p. 6-8) hebben immers elk een eigen werkwijze. 

Bij de beantwoording van de vragen 5 tim 8 - die ook toetsing van hypothese 6 
(zie p. 21) mogelijk maakt - kan het woord- en zaakonderzoek, waarop deze scriptie 
zich voornamelijk richten zal, beginnen. Zo kan bijvoorbeeld de vraag gesteld wor
den, of de ruimtelijke differentiatie in de naamgeving van een broodsoort samen
hangt met de vorm waarin die broodsoort in een bepaald gebied gebakken wordt; 
bakt men in het "stoet" -gebied bijvoorbeeld altijd ronde wittebroden tegenover 
langwerpige in bijvoorbeeld het "mik" -gebied? Ook kan men zich afvragen of de 
ruimtelijke variatie in de naamgeving verband houdt met de wijze waarop het brood 
gebakken wordt; zo zou de ene broodnaam bijvoorbeeld kunnen horen bij een brood 
dat met gist gebakken is en de andere bij een brood dat men met zuurdeeg bakt. Een 
andere verklaringsmogelijkheid kan de frequentie zijn, waarmee een bepaalde brood-

I 
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soort gegeten wordt; zo bllJkt het algemene woord "brood" 1ll sommige regIo's 
slechts een bepaalde broodsoort aan te duiden (zie p. 20-21). Ook kan de kleur van 
de broodsoort - "wittebrood" bijvoorbeeld - of de samenstelling ervan - "rogge
brood" bijvoorbeeld - in de broodnaam uitgedrukt zijn. De relade tussen enerzijds 
de broodnaam van een broodsoort en anderzijds de samenstelling, de kleur, de vorm 
ervan, de frequentie waarmee die broodsoort gegeten wordt, of de wijze waarop het 
brood gebakken wordt, zou extern-lingulstisch aangetoond zijn als een isoglosse op 
de woordkaart samenvalt met de isopragme van een van de genoemde zaakgegevens 
(zie p. 13). Van Van Bakel (1963, p. 25) hebben we echter begrepen dat een 
dergelijke cOlncidentie niet altijd te verwachten is. 

Op grond van het voorgaande kan nu de volgende onderzoeksvraag - die even
eens aanleiding geeft tot het toetsen van de hypothesen 2, 5, een deel van 3 en van 4 
(zie p. 21) - geformuleerd worden: 
(9) Zijn er zaakspecifieke gegevens aan te wijzen die verantwoordelijk zouden kun

nen zijn voor de regionale variatie in de namen van de onderzochte brood
soorten? 

Het onderbrengen van al die zaakgegevens onder een algemene noemer, leek 
verkieslijker dan opsplitsing van de vraag over vele deelvragen, omdat er mogelijk 
meer zaakspecifieke factoren zijn dan de hierboven genoemde, die de regionale 
differentiatie kunnen verklaren. Zou er bijvoorbeeld ook in het verleden, toen de 
consument op het platteland zijn eigen brood nog bakte, geen naamverschil hebben 
bestaan tussen het brood dat men bij de bakker kocht en het eigen gebakken brood? 

Het derde deel van de probleemstelling was het resultaat van hypothese 3 (zie p. 
21); het kan geconcretiseerd worden tot de volgende vraag: 
(10) Is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheid in de naamgeving van 'een 

wittebrood' en die van 'een roggebrood'? 
Een dergelijke wederzijdse afhankelijkheid in de naamgeving kan het gevolg zijn van 
bijvoorbeeld de tijdstippen waarop men de beide broodsoorten eet; zo zou men door 
de week de ene broodsoort en op zon- en feestdagen de andere kunnen eten. Ook is 
er verband in de naamgeving als de namen met elkaar contrasteren, bijvoorbeeld 
zwartbrood tegenover wittebrood, waarbij duidelijk de kleur als tegenstellend ele
ment fungeert. Deze vraag kan verder leiden tot een inventarisatie van het betekenis
veld van elk heteroniem. Omvat bijvoorbeeld het woord "stoet" slechts de betekenis 
van 'wittebrood' of valt er ook 'bruinbrood' onder? Verschilt het betekenisveld van 
een heteroniem ten aanzien van dat van een ander? Met vraag 10 wordt dus het hele 
woordveld van het brood in de onderscheiden gebieden ter discussie gesteld. 

Ten slotte zal (zie p. 25) de volgende vraag in het onderzoek aan de orde moeten 
komen: 
(11) Wordt er in het region ale taalgebruik onderscheid gemaakt tussen de stofnaam 

van een der onderzochte broodsoorten en de soortnaam ervan? 
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Nagegaan dient te worden of men in de Nederlandse dialecten hetzelfde woord 
gebruikt voor de stofnaam in bijvoorbeeld het zinnetje: "We eten wittebrood (res
pectievelijk: roggebrood)" en de soortnaam in bijvoorbeeld: "Ik ga een wittebrood 
(respectievelijk: roggebrood) kopen". 
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4 

Onderzoeksopzet 

In het nu volgende hoofdstuk zal nagegaan worden of en in hoeverre, de vragen die 
uit de definitieve probleemstelling en uit de literatuur afgeleid zijn, in dit onderzoek 
beantwoord kunnen worden. De mogelijkheden daartoe zijn vooral afhankelijk van 
het beschikbare materiaal. Om die reden zal4·1 gewijd zijn aan het onderzoeksmateri
aal waarvan bij de beantwoording van de vragen gebruik gemaakt kan worden. In 4·2 
wordt ingegaan op de wijze van karteren die in dit onderzoek toegepast zal worden. 

4·1 Onderzoeksvragen en beschikbaar materiaal 

Ten aanzien van elke in 3.2 geponeerde vraag zal eerst bepaald worden welk materi
aal idealiter nodig zou zijn om tot beantwoording van de vraag te komen; daarna 
wordt vastgesteld welk materiaal in werkelijkheid aanwezig is en welk materiaal 
alsnog ingezameld kan worden. Op grond daarvan wordt vervolgens beslist of er 
geprobeerd zal worden in de loop van het onderzoek al dan niet - of eventueel 
partieel- tot een oplossing van de betreffende vraag te komen. Na deze definitieve 
vaststelling van de onderzoeksvragen zal in 4·1· 2 het onderzoeksmateriaal beschreven 
worden. 

4·1·1 De onderzoeksvragen 

De eerste twee vragen die gesteld werden, luidden: 
(1) (2) Hoe is de twintigste-eeuwse ruimtelijke differentiatie van de heteroniemen 

van 'een wittebrood' / 'een roggebrood'? 
Om deze vragen te kunnen bean two orden is het no dig over enquetemateriaal te 
beschikken, dat zo gelijkmatig mogelijk verspreid over Nederland ingezameld is, en 
waarin gevraagd is naar de dialectnamen van de beide broodsoorten. In volkskunde
lijst 43 (1974)1 is onder de vragen Ib en 3b naar de dialectbenamingen van enkele 

Zie p. 139-140. 
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broodsoorten gevraagd. Verder staat dialectlijst 53A (1978)2, die speciaal voor dit 
onder'Zoek werd samengesreld, voor de uitwerking van deze vragen rer beschikking. 
Hoewel her mij bekend is, dar er nog meer onderzoeksmateriaaI over djr onderwerp 
in de verschiLiende archieven aanwezjg is?, Iijkr her mij toe dar de hierboven ge
noemde twee Ljsten in principe voor deze srudie moeren kunnen volsraan. Beide 
lijsten zullen onder 4·1·2 nog nader beschreven worden. Met behulp van de twee 
enquetes moer her mogelijk zijn een beschrijving te geven van de verspreiding der 
twintigste-eeuwse dialectnamen voor een wittebrood en een roggebrood op de onder 
3.2 aangegeven wijze. 

Ook de vragen 3 en 4: 
(3) (4) Wat is de etymologie van de op de kaart voorkomende heteroniemen van 

'een wittebrood' / 'roggebrood'? 
kunnen bier gezamenlijk behandeld worden. Om de erymologie van de verschillende 
hererooiemen te leren kennen, kunnen de etymologi che woordenboeken geraad
pleegd worden. Deze beide vragen moeren dus beantwoord kunnen worden. 

Voor de beantwoording van de vragen 5 tim 8: 
(5) (7) Hoe hebben de heteroniemen van 'een wittebrood' / 'een roggebrood' zich 

in het verleden ruimtelijk verbreid? 
(6) (8) Hoe verhouden de heteroniemen van 'een wittebrood' / 'een roggebrood' 

zich in de 20e eeuw ruimtelijk tot e1kaar? 
zijn de kaartbeelden zeer belangrijk. Nagegaan dient te worden, waarom de kaart
beelden zijn zoaIs ze zijn, waarom een heteroniem binnen een bepaaId gebied voor
komt en daarbuiten niet (Goossens 1977b, p. 37). Moee er misschien gedachr wor
den aan homoniemen- of synoniemenvrees? Of is er sprake geweesr van expansieve 
krachr van cen der hereroniemen, die gepaard ging mer verdringing van een ander 
heteroniem, dar daardoor nu aIleen nog in ge'isoleerde gebieden re vinden is? Of 
wordt de ruimtelijke differentiatie door andere (bijvoorbeeld zaakspecifieke4) krach
ten in stand gehouden? 

Afhankelijk van de hypothesen die op grond van het kaartbeeld opgeworpen 
worden, zal steeds andersoortig bewijsmateriaaI vereist zijn. De hypothese van synonie
menvrees bijvoorbeeld zal zich opdringen bij aandachtige besrudering van de contact
zones tussen twee heteroniemen op de kaart. Doen zich daar contaminaties voor? Of 
is er misschien sprake van betekenisdifferentiatie of juist van invloed van het ABN 
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verLalTlclde, aan her Nijmeegse materiaal van lijst 29 (1967) over de terminologie van de 
bakker. 
Mogelijke zaakspecifieke be'invloedingsfactoren zullen gereserveerd blijven voor vraag 9. 



(zie 2.2·2)? Het onderzoeksmateriaal zelf, gecombineerd met de woordkaart zal als 
bewijs in zo'n geval toereikend moeten zijn; mochten er twijfels blijven bestaan, dan 
zou eventueel nog een veldonderzoek ter plaatse overwogen kunnen worden. 

Om een expansie van een der heteroniemen vanuit een bepaald centrum aan te 
kunnen tonen, is naast gelokaliseerd tekstmateriaal van v66r, tijdens en na de expan
sie (zie 2·2·1 b) ideal iter ook kennis van de lokale geschiedenis (zie 2·2·1c) nodig. In 
hoeverre dergelijke bronnen beschikbaar zijn, zal van plaats tot plaats verschillen. In 
het kader van dit onderzoek zal dit aspect van studie zeker te tijdrovend zijn. In feite 
moet men in een dergelijk geval immers de historische ontwikkeling van de woorden 
in de verschillende regio's reconstrueren (onderzoeksvraag 5 en 7). Hiervoor is het 
beschikbare onderzoeksmateriaal niet toereikend. Wil men de vragen 5 en 7 beant
woorden dan is er idealiter materiaal nodig dat op verschillende peildata verzameld 
is; zo zou men naast materiaal over de broodnamen van omstreeks 1900 ook moeten 
beschikken over materiaal van omstreeks 1800, 1700 enz. Dergelijke materiaal
verzamelingen ontbreken voor tijdstippen uit het verleden. Om vroegere benamin
gen op het spoor te komen, is het raadplegen van allerhande naslagwerken zoals het 
MWB, het WNT en dialectwoordenboeken een eerste vereiste. Een andere, aanzien
lijk tijdrovender mogelijkheid is het instellen van een onderzoek naar dialectische 
broodnamen in plaatselijke of regionale oorkondenboeken, waarin voorschriften van 
hogerhand voor de bakkers worden gegeven in verband met het bakken van het 
brood. Om misverstand te voorkomen, zijn de broodsoorten hier vaak wel met hun 
lokale naam aangeduid. Het is nauwelijks een vraag of op deze manier ooit een 
gelijkmatige spreiding van de benamingen over heel Nederland in een bepaalde 
periode uit het verleden te bereiken valt. Ook is bij dit materiaal zelfs niet bij 
benadering de omvang aan te geven van de invloed van de schrijftaal. Daar komt nog 
bij dat dit materiaal voornamelijk voor de steden en niet voor het platteland zal 
bestaan. Het systematisch verzamelen van gegevens uit deze bronnen voor heel 
Nederland ligt op dit moment niet binnen de mogelijkheden. Onderzoeksvraag 5 en 
7 zullen dus zeker niet volledig beantwooed worden. 

Er is nog overwogen om binnen dit onderzoek speciaal de historische ontwikke
ling van de broodnamen in de 20e eeuw op het spoor te komen. In de volkskunde
lijst van 1974, die aanvankelijk de enige basis voor dit onderzoek zou vormen, is 
expliciet gevraagd naar de dialectnamen van de broodsoorten vooe de tijd van v66r 
1920. Toen - om nog nader in 4·1·2 te beschrijven redenen - de wens ontstond om 
het dialectmateriaal uit deze lijst aan te vullen met materiaal uit een nieuwe, dialect
geografische lijst, die gebaseerd zou zijn op de hier geponeerde probleemstelling, is 
aan de mogelijkheid gedacht om een woordkaart te tekenen van de broodnamen uit 
het begin van deze eeuw aan de hand van de volkskundelijst, en een kaart van de 
broodnamen in 1978 met behulp van de dialectlijst. Jo Daan waarschuwde er echter 
al in 1963 (p. XVI-XIX) voor, dat men bij schriftelijk ingezameld materiaal niet mag 
verwachten dat men de dialectsituatie van een moment te weten komt; oudere en 
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Jongere woorden komen er naast elkaar in voor. Het materiaal uit de beide lijsten die 
voor dit onderzoek gebruikt zullen worden, geven volgens haar een beeld van de 
taalgeografische toestand tussen omstreeks 1900 en het jaar waarop het materiaal 
ingezameld is. Desondanks werd het denkbeeld om de twintigste-eeuwse ontwikke
ling in de broodnamen op te sporen, niet meteen verworpen. De mogelijkheid is nog 
overwogen om in de nieuw samen te stellen dialectlijst expliciet te vragen naar de 
dialectnamen van omstreeks 1910 en naar die van 1978. Ook dit plan is niet uitge
voerd; het risico leek te groot dat de correspondenten erdoor in verwarring zouden 
worden gebracht. Met zo'n vraag wordt immers de suggestie gewekt dat er omstreeks 
1910 een andere dan de huidige naam voor een bepaalde broodsoort in de dialecten 
bestond. 

Uit het bovenstaande kan gecondudeerd worden dat nu nog niet vastgesteld kan 
worden of de vragen 6 en 8 afdoende beantwoord zullen worden. Aangenomen mag 
worden dat dit niet het geval zal zijn; bij de opstelling van de definitieve probleem
stelling werd immers al besloten, dat er niet naar een volledige interpretatie gestreefd 
zou worden. Voorzover er verklaringsfactoren voor een eventuele expansie, verdringing 
e.d. gevonden zouden worden, mag verwacht worden dat de resultaten van dit deel 
van het onderzoek vermoedelijk in het merendeel van de gevallen de vorm zullen 
hebben van min of meer onderbouwde hypothesen en slechts zelden van definitieve 
condusies. 

In feite is vraag 9: 
(9) Zijn er zaakspecifieke gegevens aan te wijzen die verantwoordelijk zouden kun

nen zijn voor de regionale variatie in de namen van de onderzochte brood
soorten? 

onderdeel van vraag 5 tim 8, omdat ze namelijk ook de interpretatie van de woordkaar
ten betreft. Aangezien in het onderzoek echter - zoals in de definitieve probleemstel
ling al werd aangegeven - vooral de relatie tussen broodnaam en broodsoort centraal 
zal worden gesteld, leek een aparte onderzoeksvraag wel gerechtvaardigd. 

Wi! er een relatie tussen woord en zaak gelegd kunnen worden, dan zal men het 
begrip dat achter de naam schuilgaat per gebied goed moeten kennen. Er is dus 
materiaal nodig dat zowel aan de region ale woord- als aan de region ale zaakkant 
aandacht besteedt. 

De afdeling volkskunde van het P.J. Meertens-Instituut, die haar volkskundig 
materiaal op dezelfde wijze en bij dezelfde correspondenten verzamelt als de afdeling 
dialectologie, heeft in haar vragenlijst over het brood - volkskundelijst 43 (1974) -
vooral naar de zaakkant geinformeerd; tevens werd er gevraagd naar de dialect
benaming van de door de correspondent beschreven broodsoorten. Voor dit onder
zoek stonden de gegevens uit deze lijst ter beschikking. De afdeling dialectologie 
heeft daarnaast de mogelijkheid geboden om voor dit onderzoek een enquete -
dialectlijst 53A (1978) - uit te sturen, die speciaal gericht is op de dialectkundige 
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aspecten van de namen der broodsoorten, en die op grond van de definitieve pro
bleemstelling van dit onderzoek is samengesteld. 

De twee lijsten samen - die in 4·1·2 nog nader beschreven zullen worden -
maken het mogelijk na te gaan of er samenhang is tussen enerzijds de regionale 
benamingen van de onderzochte broodsoorten en anderzijds: 

de samenstelling van de broodsoort (volkskunde- en dialectlijst) 
de vorm van de broodsoort (volkskunde- en dialectlijst) 
het gebruik van gist of zuurdeeg (volkskundelijst) 
de frequentie waarmee de betreffende broodsoorten gegeten werden (volkskunde
lijst) 
de herkomst van de broodsoort, d.i. zelf gebakken of bij de bakker gekocht 
(volkskundelijst) 
de kleur van de broodsoort (dialectlijst) 

Het ligt dus in de bedoeling bij de beantwoording van vraag 9 de verhouding tussen 
de region ale namen voor een wittebrood, respectievelijk een roggebrood, en de hier 
genoemde zaakspecifieke gegevens uit te werken, voorzover het materiaal van de 
beide lijsten dit toelaat. Verder kan natuurlijk ook nog gebruik gemaakt worden van 
enige literatuur over brood in het algemeen en, indien aanwezig, van literatuur over 
regionale broodverschillen. 

Vraag 10 was als voIgt geformuleerd: 
(10) Is er sprake van een wederzijdse afhankelijkheid in de naamgeving van 'een 

wittebrood' en die van 'een roggebrood'? 
Voorzover de wederzijdse afhankelijkheid in de naamgeving van de beide brood
soorten bepaald wordt door een van de zaakspecifieke gegevens die onder vraag 9 aan 
de orde zijn gekomen, mag het ter beschikking staande onderzoeksmateriaal toerei
kend worden geacht om deze vraag te beantwoorden. Voor het onderzoek naar de 
betekenisinhoud van elk heteroniem heeft de beperking van dit onderzoek tot uit
sluitend de broodsoorten wittebrood en roggebrood directe consequenties. Hoewel 
het onderzoeksmiateriaal op dit punt volledig genoemd mag worden, kan deze vraag 
alleen resultaten opleveren als ook bruinbrood, luxebrood e.d. in het onderzoek 
worden opgenomen. 

De laatste vraag die gesteld werd, luidde: 
(11) Wordt er in het regionaal taalgebruik onderscheid gemaakt tussen de stofnaam 

van een der onderzochte broodsoorten en de soortnaam ervan? 
Om antwoord op deze vraag te kunnen geven, zijn in de dialectlijst - vraag 9 - de 
volgende zinnetjes opgenomen: 
- Wittebrood met kaas, dat is pas lekker. 

Wij smeren soms spekvet op roggebrood. 
Ik koop e1ke dag een wittebrood en maar een keer per week een roggebrood. 
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4·1·2 Het onderzoeksmateriaal 

Omdat ernaar gestreefd wordt uit zoveel mogelijk plaatsen gegevens binnen te krij
gen, wonen de vaste correspondenten van het P.J. Meertens-Instituut vrij gelijkma
tig over het land verspreid. In tegenstelling tot de dialectvragenlijsten worden de 
volkskundelijsten niet aan medewerkers in Vlaams-Belgie verstuurd, wat voor dit 
onderzoek tot gevolg heeft dat het alleen betrekking zal hebben op het N ederlandse 
rijksgebied. Nederland is echter geen in zichzelf complee[ linguIstisch probleemge
bied, en dat is volgens Heeroma (1956, p. 22) de enig juiste grondslag voor een 
dialectgeografische studie, althans voor een taalatlas. Wi! men aan dit denkbeeld 
tegemoet komen, dan zouden naast Nederland, ook Vlaams-Belgie, Frans-Vlaande
ren en misschien zelfs de aangrenzende gebieden van West-Duitsland deel van het 
onderzoek moeten uitmaken. Een dergelijke uitbreiding van het materiaal hoort in 
deze studie, die slechts een beperkte tijd vergen mag, niet tot de mogelijkheden. 

De 43e volkskundevragenlijst uit 1974 bestand uit twee delen. Het eerste deel 
hetrof het broodgebruik in het algemeen v66r 1920; het volgende deel was gericht op 
het bakken van het brood thuis, zoals dat aan het begin van deze eeuw in sommige 
delen van Nederland nog voorkwam. In het eerste deel werd twee maal speciaal naar 
de dialectbenamingen van de broodsoorten gevraagd; een keer naar die van de ge
wane, doordeweekse broodsoort - vraag 1 b -, en een keer naar die van de broodsoort 
die men zondags at - vraag 3b -. Ook vraag 5, waarin naar de broodsoorten gevraagd 
werd die men op de verschillende feestdagen at, is - voorzover zij althans dialect
woorden voor een roggebrood en een wittebrood opleverde - in het onderzoek 
betrokken. Vit het bovenstaande kan afgeleid worden dat vraag 1, 3 en 5 voor dit 
onderzoek om twee redenen van belang zijn. Allereerst leveren ze de regionale brood
namen op van de onderzochte broodsoorten; ten tweede geven ze - omdat er ge
vraagd wordt welke broodsoort op welke dagen gegeten werd - informatie over de 
lokale betekenis van de bestudeerde broodsoorten en over de frequentie waarmee ze 
gegeten werden, wat voor de interpretatie van de kaarten belangwekkend kan zijn. 
De overige vragen uit de volkskundelijst, waaraan voor de interpretatie van de kaar
ten aandacht geschonken zal worden, zijn - in volgorde van de lijst -: 
10: in verband met een mogelijke relatie tussen de broodnaam en de herkomst 

van de broodsoort; 
40, 41: in verband met een mogelijke relatie tussen de broodnaam en de samenstel

ling van de broodsoort; 
43: in verband met een mogelijke relatie tussen de broodnaam en het gebruik 

van gist of zuurdeeg; 
54: in verband met een mogelijke relatie tussen de broodnaam en de vorm van 

de broodsoort. 
Opgemerkt dient te worden, dat de vragen 40, 41, 43 en 54 uitsluitend betrekking 
hebben op de broodsoorten die aan het begin van deze eeuw thuis gebakken werden 
en niet op het brood dat de bakker bakte. Op grond van deze volkskundige enquete 
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zal dus voornamelijk op het bestaan - of niet-bestaan - gewezen kunnen worden van 
een verband tussen het brood dat thuis gebakken werd en de broodnaam daarvan. 

Aan het aanvankelijke plan om dit dialectonderzoek uitsluitend op de volkskundige 
enquete over het broodgebruik te baseren, kon niet worden vastgehouden. De lijst is 
vanzelfsprekend primair opgesteld met volkskundige doelstellingen. Het sterke punt 
van deze lijst voor dit onderzoek wordt dan ook gevormd door de veelheid aan 
waardevolle zaakspecifieke informatie over de onderzochte broodsoorten. Het ge
bruik ervan voor een onderzoek met een dialectgeografische doelstelling roept echter 
problemen op, die niet zonder meer op te loss en zijn. Zo wordt in deze lijst aIleen de 
dialectnaam gevraagd van de broodsoort(en) die de correspondent at, d.w.z. dat de 
lokale benamingen van de broodsoorten die de zegspersoon zelf niet gebruikte, 
ontbreken. Het samenstellen van een woordkaart op grond van materiaal, waarin de 
woordgegevens afhankelijk gesteld zijn van het gebruik van de zaak, kan geen goed 
uitgangspunt zijn voor een woordgeografische studie. Om die red en is een nieuwe 
enquete, dialectlijst 53A (1978), samengesteld op grond van de in dit onderzoek 
geformuleerde probleemsteIling.5 

Omdat uit de literatuur gebleken is, hoe belangrijk het in een keer afvragen van 
een compleet woordveld is, en omdat de afdeling dialectologie er prijs op steJd5! dat 
het complex van de broodnamen in zijn geheel verzameld werd, is behalve naar de 
namen van een wittebrood en een roggebrood ook gevraagd naar die van de andere 
broodsoorten, zoals bruinbrood, volkorenbrood e.d. Voor dit onderzoek zullen ech
ter voornamelijk de vragen 1,2, 3a en b, 7, 8 en 9 bestudeerd worden. In de vragen 
2a, 8a en 7a is rechtstreeks gevraagd naar de dialectnamen van respectievelijk een 
wittebrood en een roggebrood. Uit de vraagstelling kan afgeleid worden, dat ernaar 
gestreefd is duidelijkheid te verkrijgen over een mogelijke relatie tussen enerzijds de 
regionale broodbenamingen en anderzijds: 

de samenstelling van de broodsoort (vraag 2a, 8a en 7a); 
de vorm waarin de betreffende broodsoort gebakken is (vraag 2b tim 2g, 7b tim 
7g en 8b tim 8g); 
de kleur van de onderzochte broodsoort (vraag 7h). 

Omdat aangenomen werd dat de huidige consument nauwelijks op de hoogte is van 
de bestanddelen van zijn dagelijks brood, is er bij de opsteLiing van de vragenlijst van 
uitgegaan, dat alleen die vragen zinvol waren, die informeerden naar voor iedereen 
duidelijk waarneembare zaakspecifieke eigenschappen, zoals vorm en kleur. Een 
vraag naar de mogelijke relatie tussen een broodnaam en bijvoorbeeld het gebruik 
van gist of zuurdeeg is om die reden uit deze lijst geweerd. 

De aanleiding tot het stellen van de eerste vraag werd gevonden in hypothese 5 
(zie p. 21), die een rechtstreeks gevolg was van het artikel van Weijnen uit 1957. 

De vragen 10 en volgende zijn ten behoeve van een ander onderzoek toegevoegd. 
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V raag ';J IS In de enquete opgenomen om de vraag te kunnen beantwoorden naar een 
mogelijk regionaal woordverschil tussen de stof- en de soortnaam van een brood
soort ('lie p. 28-29). 

4·2 De wijze van karteren 

Bij hee ficheren en ordenen van het binnengekomen mareriaal zullen de gegevens van 
de volkskundelijst en die van de djalecrlijst mer elkaar vergeleken en zo nodig in 
clkaar geschoven moeten worden. Omdar de afdeling volkskunde en de afdeling 
dialectologie voor de beantwoording van hun vragenlijsten de hulp inrocpen van 
dezelfde correspondencen, zal voorkomen dienen te worden dar de opgaven van 
eenzelfde zegspersoon twee keer op de kaarren gehonoreerd worden . 

De kartering van het materiaal van de vragenlijsten zal - net zoals dit in de 
Taalatlas gebeurt - volgens de stempel- of srippenmeiliode plaarshebben. Als grond
kaart zal de door Kloeke (vgl. de bijlage van: Groomers en Kloeke 1926) samenge
stelde en sindsdien enige malen aangepasre kaart gebruikt worden, met een schaal 
van 1 : 750.000; deze zal vervolgens tot A4-formaat worden verkleind. Daarnaast 
wordt gcbruik gemaakt van her erbij bchorende plaalsnamt:nregiseer, dat eveneens 
enkele keren her-Lien is (Systematisch en atjabetisch register 1962). Stempelkaarten 
do en hcr meesr reche aan de opgaven van de afzonderUjke plaatsen. Er blijkt ook 
meteen uit, voor welke gebieden veel en voor welke weinig gegevens binnengekomen 
zijn. Voor de interpretatie zijn ze bovendien het meest informatief; zo kan men 
bijvoorbeeld de hypothese van een expansie wel opwerpen na bestudering van een 
stempelkaart, maar men kan haar niet poneren op grand van een isoglossenkaart of 
een kaart met geschreven teksten. Stempelkaarten - of open kaarten zoals ze ook wel 
genoemd worden - zijn echter niet geheel objectief, omdat er bewust kleine foneti
sche verschillen in de woordvorm op worden verwaarloosd; het srreven naar 
vereenvoudiging, dar de overzichtelijkheid ten goede komt, brengt hoe dan ook 
interpreratieve elementen in het kaartbeeld. Dir bczwaar weegt echter niet op tegen 
het voordeel van een dujdelijkc, ovel"Lichtelijke kaart. Wei moet ernaar gestreefd 
worden het onderbrengen van verschillende klank.-vormen onder eenzelfde woord
type te verantwoorden. 

Misschien ten overvloede zij er nog eens aan herinnerd ('lie p. 33-34), dat de 
woordkaarten van dit ondel"Loek nier de taalgeografische situatie van een bepaald 
moment 'lull en laren 'lien; zij zullen daarentegen een beeld geven van de dialecrtoe
stand in de broodnamen tussen omstreeks 1900 en 1978. 
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5 

Beschrijving van de woordkaarten en de 
etymologie van de heteroniemen 

Dit hoofdstuk zal voornamelijk descriptief van aard zijn. De eerste paragraaf zal 
bestaan uit een aantal methodologische opmerkingen die een verantwoording geven 
van de beslissingen die genomen zijn bij de analyse van het enquetemateriaal. In de 
tweede paragraaf wordt een begin gemaakt met de beschrijving, namelijk met die van 
de woordkaart "Een wit tarwebrood" (kaart 1); daarna zal ingegaan worden op de 
etymologie van de op de kaart voorkomende heteroniemen. In 5·3 komen dezelfde 
zaken ten aanzien van de woordkaart "Een roggebrood" (kaart 2) aan de orde. De 
onderzoeksvragen 1 tim 4 (zie 3·2) zullen daarmee aan het slot van dit hoofdstuk 
beantwoord zijn op de in hoofdstuk 4 aangegeven wijze. 

De beide woordkaarten die in dit hoofdstuk beschreven worden, zijn gebaseerd 
op het materiaal dat verzameld is uit: 

de vragen Ib en 3b van volkskundelijst 43 (1974)1; 
de vragen 2a en 9c, 7a en 9c van dialectlijst 53A (1978)2; 
vraag 351 van ALE QP, voorzover het zeker was dat de namen betrekking 
hadden op een wit tarwebrood en een roggebrood; 
dialectmonografieen, voorzover de gegevens daaruit althans twintigste-eeuws ma
teriaal opleverden dat te lokaliseren viel en voorzover het zeker was dat de namen 
betrekking hadden op een wit tarwebrood en een roggebrood. 

Het enquetemateriaal dat voor dit onderzoek is gebruikt, omvat 538 vragenlijsten 
van D53A, 766 vragenlijsten van V43 - van de laatste enquete werden er ongeveer 
75 mondeling afgenomen - en een 28-tal opgaven uit ALE QI. Aanvullend werden 
nog 33 brieven verstuurd, waarvan er 3 onbeantwoord bleven. Sluitingsdatum van 
de materiaalverzameling was 1 januari 1980. 

In het vervoig afgekort tot V43. 
In het vervog afgekort tot D53A. 
Vraag 351 van de eerste vragenIijst van de Europese taalatlas Iuidt: " ... l'aliment quotidien 
fait avec de Ia farine qu'on peut acheter chez Ie boulanger." Het materiaal, dat omstreeks 
1978 voor deze atlas werd ingezameld, bemst in het archief van de afdeling dialectologie 
van het P.]. Meertens-Instituut. 
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)·1 Nletnoaolog1sche kanttekenmgen 

Een eerste verkenning van V 43 (zie p. 17) leerde dat het begrip "wittebrood" inhou
delijk gezien niet zonder meer vastligt. Broodgebruikers uit 1980 denken bij de term 
"wittebrood" weliswaar automatisch aan wit tarwebrood, maar zegslieden uit het 
oosten en zuiden van Nederland gaven te kennen dat er vroeger naast dit brood ook 
een daarop gelijkende broodsoort gegeten werd, die bereid was uit rogge of uit een 
mengsel van rogge en tarwe. Aangezien het mogelijk is dat wittebrood uit tarwe, 
wittebrood uit rogge en wittebrood uit een mengsel van beide graansoorten in de 
nomenclatuur van het brood van elkaar onderscheiden worden - en dit is aanneme
lijk omdat de verschillende soorten in dezelfde plaats naast elkaar voorkwamen - is er 
in D53A afzonderlijk naar de naam van elke soort gevraagd (vgl. vraag 2, 6 en 8). 
Het hoeft nauwelijks betoog dat een woordkaart betrekking dient te hebben op een 
eenduidig begrip. Idealiter moet er dus niet een, maar moeten er drie woordkaarten 
van 'een wittebrood' getekend worden. Pas als die drie kaarten eenzelfde verspreiding 
van dezelfde heteroniemen te zien geven, zou het legitiem kunnen zijn het begrip 
"een wittebrood" in zijn algemeenheid in kaart te brengen. De dialectliteratuur over 
de broodnamen (zie 2.4) heeft dit aspect in de nomenclatuur van 'wittebrood' 
verwaarloosd. 

Hoewel er volgens het door mij gebruikte materiaal in het door Roukens bestu
deerde gebied absoluut sprake geweest is van al deze naar samenstelling verschillende 
wittebroodssoorten, rept hij met geen woord over dit onderscheid.4 Hij tekent zon
der nadere toelichting van dit aspect een woordkaart "Weissbrot", terwijl het vrijwel 
zeker is dat het onderscheid nog bestond in de tijd toen Roukens zijn dissertatie 
schreef (dol. 1937). Ook Broekhuysen geeft zonder enige toelichting een kaartje voor 
'een wittebrood' in de Achterhoek - een gebied waar men in elk geval nog aan het 
begin van de eeuw verschillende soorten wittebrood kende -, maar omdat het moge
lijk is dat deze onderscheidingen al verdwenen waren toen hij zijn onderzoek uit
voerde (1950), valt zijn werkwijze nog te rechtvaardigen. De dialecrwoordenboeken 
geven bij de geraadpleegde heteroniemen "mik", "bol" enz. als verklaring meestal 
ook alleen 'wittebrood' zonder nadere specificatie van de graansoort. 

Het is mogelijk dat de samenstelling van het brood niet relevant is voor de 
naamgeving ervan, maar uit methodologisch oogpunt mag deze veronderstelling niet 
aan het onderzoek voorafgaan. Om deze reden is bij de ordening van het enq uetemate
riaal geprobeerd de namen die betrekking hebben op een wit tarwebrood af te 
zonderen van de namen voor een wittebrood uit rogge en van die van een wittebrood 
uit een mengsel van rogge en tarwe. Oat leverde problem en 0p. Wel was het moge
lijk de regionale benamingen voor een wit tarwebrood van de andere af te scheiden. 
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Maar bij de twee andere begrippen wreekte zich het teit dat deze broodsoorten nu 
vrijwel niet meer bekend zijn, als gevolg waarvan de desbetreffende vragen op D53A 
veelal onbeantwoord bleven. In V43, die expliciet naar het verleden vraagt en waarin 
die broodsoorten nog royaal vertegenwoordigd zijn, is wei de dialectische benaming 
uit een bepaalde plaats te vinden, evenals de graansoort(en) waarvan het brood 
gebakken werd, maar de kleur van het brood moet afgeleid worden uit het uiterlijk 
van het meel (vraag 40a en b) en dat lijkt een te grof criterium om te kunnen 
uitmaken of de naam betrekking heeft op wittebrood - waar het hier om gaat - of op 
bruinbrood; de laatste broodsoort werd namelijk ook wel uit rogge gebakken, zonder 
dat hij identiek werd aan het vaste, donkerder gekleurde roggebrood. Om die reden 
is besloten uitsluitend de regionale verspreiding van de namen van een wit tatwe
brood te onderzoeken en voorlopig af te zien van de namen van de beide andere 
wittebroodssoorten. De consequentie hiervan voor het onderzoek is dat een deel van 
de probleemstelling, namelijk het beschrijven en verklaren van de regionale benamin
gen voor een wittebrood in zijn algemeenheid, niet meer volledig realiseerbaar is. 
Voorlopig lijkt het zinvol "een wittebrood" alleen nog op te vatten als "een wit 
tarwebrood". In hoofdstuk 7 zal nog een poging ondernomen worden om de andere 
wittebroodssoorten in het onderzoek te betrekken. 

Wat de dialectische benamingen voor een wit tarwebrood en een roggebrood 
betreft, leverden noch V43 noch D53A onoverkomelijke problemen op. Voordat de 
woordkaarten van deze beide broodsoorten getekend werden, is er in het materiaal 
een strikte scheiding aangebracht russ en de hierboven behandelde wittebroodssoorten 
uit rogge en uit een mengsel van rogge en tarwe - die voortaan met een overkoepe
lende term, namelijk "roggestoet"5, aangeduid zullen worden - en wit tarwebrood en 
roggebrood; het bruine tarwebrood was al in een eerder stadium buiten het onder
zoek gesloten. Voor de scheiding tussen roggestoet en wit tarwebrood of voor die 
tussen roggestoet en roggebrood was het soms nog nodig aanvullende corresponden
tie met de informanten te voeren. 

De analyse van het materiaalleerde dat ook de begrippen "een wit tarwebrood" 
en "een roggebrood" over het hele land gezien variabel van inhoud kunnen zijn. 
Afhankelijk van de samenstelling, vorm of bereidingswijze doen er zich lokale ver
schillen in voor. Zo is bijvoorbeeld het witte tarwebrood in Zeeland als gevolg van de 
daar gebruikelijke uitmalingsgraad van de tarwe over het algemeen grauwer van kleur 
dan elders, en het roggebrood uit het zuiden van het land is voornamelijk egaal 
middelbruin van kleur, terwijl het in het noorden vrijwel zwart kan zijn. Het zou 
consequent zijn om ook nu volstrekte eenduidigheid in de onderzochte begrippen te 
eisen en dus lichtbruin van donkerbruin of zwart roggebrood, en grauw van wit of 

"Roggestoet" is een persoonlijke, vrij willekeurige keus uit de dialectnamen "kleinrog", 
"roggemik", "roggestoet" en "roggewegge". Ze is min of meer gegrond op het mime 
verspreidingsgebied van deze term. 
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zeer wu geKleuro tarweDrooO te onOerSChelden. Het opstellen van aI te stnkte cntena 
zou echter uiteindelijk tot een absolute ontkenning van elk mogelijk onderzoek 
leiden. Het li jkt nutager de onderzochre zaak in zijn algemeenheid vast te leggen en 
af te 'lien van graduele verschiIlen binnen de 'laak. Bij de verklaring van de woord~ 
kaarren zuBen dit SOOft zaakverschillen wel voortdurend in het oog gehouden moe~ 
ten worden. 

Voor dit onderzoek kunnen de onderzochte broodsoorten nu als voIgt gedefini~ 
eerd worden: 

wit tarwebrood wordt opgevat als een broodsoort uit 100% tarwebloem, d.w.z. 
dat er geen zemelen met het blote oog in het brood waarneembaar zijn. Enigszins 
variabel zijn: de uitmalingsgraad van de tarwe, de vorm van het brood en de 
bereidingswijze (met gist of zuurdeeg; fabrieksmatig, ambachtelijk of niet-profes
sioneel gebakken); 
roggebrood wordt opgevat aIs een broodsoort gebakken uit gebroken of gemaIen, 
maar niet gebuilde rogge; voorwaarde is dat de zemelen er niet uit verwijderd zijn. 
Enigszins variabel zijn: de structuur van het roggemeel (gebroken of meer of 
minder fijn gemalen), de vorm van het brood en de bereidingswijze (aI of niet 
met zuurdeeg; lengte van de baktijd; fabrieksmatig, ambachtelijk of niet-profes
sioneel gebakken). 

Van deze beide broodsoorten zal de generieke benaming- vraag 2a en 7a van D53A
onderzocht worden, d.w.z. dat specifieke benamingen, die bijvoorbeeld uitsluitend 
op de vorm betrekking hebben, buiten het materiaaI voor de woordkaarten gehou
den zijn. Er zaI aIleen aandacht aan de vormbenamingen uit de vragen b tim g van 2 
en 7 op D53A worden besteed als deze van nut lijken voor de verklaring van de 
diffusie van de generieke benamingen. De kaarten zullen dus de soortnaam of 
voorwerpsnaam van een wit tarwebrood en een roggebrood aangeven; dit ter onder
scheiding van de vorm- en de stofnamen van elke broodsoort. Ook om dit onder
scheid in het materiaal aan te kunnen brengen, was soms aanvullende corresponden
tie no dig. 

5·2 Kaart 1 "Een wit tarwebrood" 

In deze paragraaf zal eerst een beschrijving gegeven worden van de verspreiding van 
de verschillende heteroniemen van 'een wit tarwebrood'; deze beschrijving zaI- zoaIs 
op p. 26 aI werd aangegeven - niet meer kunnen zijn dan een verbaIe weergave van 
de woordkaart. Daarna zal de kaart vergeleken worden met de eerder gepubliceerde 
kaarten van Roukens en Broekhuysen (zie p. 18, 19), waarop een bespreking van de 
etymologie van elke regionale variant voIgt. 
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5·2·1 Beschrijving van de kaart 

Uit de woordkaart blijkt dat er vijf versehillende typen benamingen voor een wit 
tarwebrood in Nederland voorkomen.6 In alfabetisehe volgorde zijn dit: 
I. a. bol, met de door de informanten gebruikte spellingvarianten: bol, boltje, 

bole, bole, bole, bole, bole, boal, boale, bolle, bolle, bolle, bolle. 
b. witte bol. Varianten: wite/wyte/wytte/wiete bol; fine bol; fynweten bol; wei

ten bol; taarwenbol. 
II. a. mik. Variant: mikske. 

b. witte mik. varianten: tarwelterwelterrewe mik; boere{n)mik. 
III. a. stoet. Varianten: stoetje, stoetien, stoete, stoette, stoede, stoeten, stoer' n; 

stuut{e). 
b. witte stoet. Varianten: wit/witde/widde stoet; gewone stoet; tarwelteerwe 

stoet; wit tarwestoet; weiten/wait'n/weet stoet; wit weitenstoet; grauwe stoet. 
IV. a. wegge. Varianten: weg, weggie, weggen, wegg'n, wegk, weeg, weeg, weage, 

weng, wengen, wek, wek, wek, wek, wek, week, wille 
b. witte wegge. Varianten: wit wegge; weite wegge. 

V. wittebrood. Varianten: wit, wyt, witte, wiete, witje, witjie; witte wit; Zeeuws 
wit; witbrood, witbroid, wytbroad, witbroeed, wittebr66d, wittebroot, 
wittebroad, wittebrood, wittebrod, wittebroodje, wittebrood, wittebroit, 
wittebrood, wittebroed, wittebroead, wyttebroad, wittebrod, wittenbrouod, 
wittenbrouit, witebro.t, wytebrot, wietebrood, widdebrood; wit tarwebrood. 

De klankvarianten die hier onder de a-typen aangegeven zijn en die gebaseerd zijn op 
het materiaal, zijn op de kaart - om al eerder genoemde redenen (zie p. 24) - niet 
onderseheiden. Met de a- en de b-typen is er op de kaart onderseheid gemaakt tussen 
het heteroniem-see en hetzelfde heteroniem dat nader bepaald wordt. In hoofdstuk 7 
zal uitvoeriger op dit onderseheid worden ingegaan. Hier zullen alleen de gebieden 
waar "bol", "mik", "stoet" en "wegge" - met of zonder nadere bepaling - en "witte
brood" voorkomen, aangegeven worden. 

Het type "bol" heerst in het Friese taalgebied, waar het als "bole", met gerekte 
vokaal, voorkomt? "Een bole" is daar de algemene naam voor een wit tarwebrood, 
en dus geen vormnaam, hoezeer de naam die associatie ook wekken mag. Voor de 

Een hereroniem dat 15x of minder voorkwam, is nier op de kaan ingerekend, omdat her 
kaanbeeld, dar tOch in eersre insrantie region ale schakeringen beoogr (De Rooij 1978, p. 
107) , er minder duidelijk door werd. Wc! is een dcrgeli jk woord op de bij de kaart 
horende lijsr van rechnische gegevens (7,ie p. 115) opgenomen. Als er sprake was van een 
ruimrelljke concenrra rie van zo'n bcpcrkr voorkomend hereroniem, wordt er in de hier 
volgende beschrijving aandachr aan besreed. 
Het type is nier "bole" maar "bol" genoemd, omdat her onder dit lemma in her WNT re 
vinden is. 
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PIUVlIll..lC \..:JIUflJJ1gen ICverae ncr matertaal geen enl(ele opgave van "bor met de 
generieke betekenis van 'een wit tarwebrood' op. De provinciegrens vormt voor dir 
heteroniem dus een scherpe afscheiding. Uir het westen van Drente en de kop van 
Overijssel zijn weI enkele verspreide opgaven van "bol" binnengekomen. lnteressant 
zijn de vermeldingen van "bol" als soOrtnaam in Noord- en Zuid-Holland. Ze 
vormen er geen gesloten gebied, maar komen er toch te vaak voor om er te zijner tijd 
in de verklaring zonder meer aan voorbij te mogen gaan. 

In Duit land schijnt men "een bol" uitsluitend als specifieke benaming, namelijk 
voor cen rond wittebrood, re kennen; de generieke benaming ben ik in de woorden
boeken nier tegengekomen (vgl. Wtb. ostfries. Sprache 1 (1879), p. 199; Rhein. Wtb. 
1 (1928), kol. 856) . 

Het kerngebied van het type "mik" ligt in het midden en oosten van de provincie 
Noord-Brabant. Verder komt "mik" met een redelijke frequentie in het midden van 
Limburg voor, waar het hier en daar ook met het type "wegge" schijnt te rivaliseren. 
In het zuiden van de provincie Limburg zijn slechts enkele opgaven van "mik" waar 
te nemen. Ook zijn er vermeldingen van "mik" uir her gebied russen de Maas en de 
Waal iu het widen van Gelderland binnengekomen. De rivier de Waal i duidelijk 
de noordelijke grens van her "mik"-gebied; ULe het gebied boven de Waal1.'Wanl geen 
enkele opgave van "mik" als soorcnaam voor cen wit tarwebrood binnen. 

Volgens Roukens zet het "mik"-gebied zich over de landsgrens voort: in Belgie 
komt "mik", "mek" en "kramik" in de provincies Limburg en Anrwerpen voor en in 
Duitsland is "mik" vooral in het Rijnland bekend. Daar heeft "mik" vcrschillende 
berekenissen (Frings 1932, p. 186-187; Rhein. Wtb. 5 (1941), kol.1122): de generieke 
betekenis die we uit Nederland kennen, schijnt 1.ich echter te bepcrken rot het 
Nederfrankische gebied regen Nederland aan en het land van KIeef (Frings 1932, p. 
187). Ook ten noorden en ten zuiden van Aken heen "mik" een algemene betekenis, 
maar daar staat her woord voor 'een brood uit fljner "oggcmeel' (Fl'ings 1932, p. 186-
187). In Frings' nieuwe uitgave van 1968 warde "micke" e n Fries-Nederlands
Kleefs-Westfaals woord genoemd dat in Westfalen door Nederlandse immigranten 
tot de Wezer doorgedrongen zou zijn (Muller en Frings 1968, p. 322-323). 

Van de dialectische heteroniemen heen het type "stoet" als soortnaam de grootste 
ruimtelijke verspreiding. Het komt voor in Noordoost-Nederland en wel in de 
provincies Groningen, Drente, Overijssel en Gelderland. Friesland he en, met uit
zondering van Steggerda (F46)8 aan de zuidelijke provinciegrens, geen "stoet"-opga
ven. Het gebied van het type "stoer" strekt zich uit in zuidelijke richting tot de 
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Achterhoek, waar "stoet" concurrentie ondervindt van het "wegge"-type. Op de 
kaart ligt de westgrens van het "stoet" -gebied in de omgeving van de IJ ssel; of hier 
ook in werkelijkheid de westgrens van het bereik van "stoet" ligt, valt echter niet met 
zekerheid te zeggen, omdat er te weinig gegevens over de situatie op de Veluwe en in 
de provincie Utrecht zijn binnengekomen.9 

Behalve het aaneengesloten gebied in het noordoosten van Nederland zijn er -
evenals bij het type "bol" - in de provincie Noord-Holland verspreid voorkomende 
opgaven van "stoet" met de algemene betekenis teen wit tarwebrood'; deze "stoet"
opgaven komen alleen ten noorden van het IJ vooe. 

Ten slotte valt er een "stoet" -gebiedje op in de Noordbrabantse Pee!. Buiten 
Nederland is "Stute" algemeen bekend als teen wittebrood in het algemeen' in Oost
Friesland (Wtb. Ostfries. Sprache 3 (1884), p. 357) en in Westfalen (Woeste 1882, p. 
261; Sartori 1929, p. 111). In het Rijnland is "Stuten" niet in de generieke betekenis 
bekend, maar aileen in de specifieke van teen luxebrood' (Rhein. Wtb. 8 (1959-1964), 
ko!. 960). 

Het gebied waarin het type "wegge" als soortnaam voor een wit tarwebrood voor
komt, vormt een langgerekte streep langs de zuidoostelijke landsgrens, beginnend in 
de zuidelijke punt van Limburg en lopend tot en met de Achterhoek. Buiten dit 
"wegge" -gebied is er nog een enkele verspreide opgave van "wegge" in het westen van 
het land, namelijk - net als bij "bol" en "stoet" - weer in Noord-Holland, en verder 
een opgave in de Betuwe en een in de provincie Utrecht. 

Op de kaart van Roukens zet het "wegge" -gebied zich nog ongeveer 5 kilometer 
in Belgisch-Limburg voort; de isoglosse van "wegge" loopt daar evenwijdig aan de 
Maas die de landsgrens vormt. In Duitsland heerst "wegge" in de grenszone van het 
Rijnland (Roukens 1937, deel [IA] p. 297 en IE Karte 57; Rhein. Wtb. 9 (1964-
1971), ko!. 328), maar oak oostelijker daarvan (vgl. Eichhoff 1978, Karte 55); het 
woord heeft daar de betekenis van teen tarwebrood in het algemeen', hoewel het ook 
vaak krenten of rozijnen bevat (Rhein. Wtb. 9 (1964-1971), ko!. 328). In de beteke
nis van teen gewoon wittebrood' reikt "Weck(en)" aan de Rijn in noordwaartse 
richting tot Koblenz (Muller en Frings 1968, p. 323). 

Het type "wittebrood", dat ook nag al eens afgekort verschijnt als "een wit", 
komt in het westen van Nederland voor als be naming voor een wit tarwebrood in het 
algemeen. In de dialecten dringt het woord overal op. Elk gebied waarin een van de 
dialectische heteroniemen heerst, is puntsgewijs aangetast door het ABN-woord. 
Oak over de landsgrens komt het type "Weissbrot" als algemene benaming voor een 
wit tarwebrood voor (Rhein. Wtb. 9 (1964-1971), ko!. 396). 

Dit is een gevolg van de zeer lage bevolkingsdichtheid op de Veluwe en van het feit, dat 
het correspondentennet van het P.]. Meertens-Instituut hier lege plekken vertoont. 
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net KaartDeelCl van Cle provlllcle Leeiand en het eI1and lioeree-Uvertlakkee wijkt 
enigszins af van de werkelijke situatie in de naamgeving van een wit tarwebrood. 
Behalve "een wittebrood", "een (Zeeuws) wit" geeft het materiaal daar nog met een 
redelijke frequentie: "een fijnbrood" (llx), "een tarwe(brood)" (6x) en "een bloem
brood" (4x) (zie de lijst Technische gegevens op p. 115). Het intekenen van deze 
namen op de kaart zou alleen een vrij chaotisch kaartbeeld tot gevolg hebben, terwijl 
geen van deze namen, in vergelijking met "een wittebrood", erg sterk lijkt te staan. 

5·2·2 Een vergelijking met eerder gepubliceerde kaarten 

Op de isoglossenkaart van Roukens (1937, deel IE Karte 57) waarop Nederlands
Limburg en de aangrenzende gebieden zijn ingetekend, zijn in Limburg twee "wegge"
gebieden aangegeven: een ten zuiden, en een ten noorden van Roermond. Onze 
woordkaart lijkt een doorbraak van "mik" bij Roermond te bevestigen. Het "mik"
gebied dat Roukens echter in de zuidwesthoek van Limburg aanwijst - de noord
grens begint iets boven Maastricht om vandaar naar Heerlen toe te lopen; de oost
grens is de lijn Heerlen-Epen - is op onze kaart niet terug te vinden. Volgens ons 
materiaal komt "wegge" in dat gebied duidelijk het meest voor; daarnaast zijn er 
enkele "mik" - maar ook "wittebrood" -opgaven. Zou Roukens hier de generieke en 
de specifieke betekenis van wittebrood miss chien niet uit elkaar hebben gehouden? 
We zuBen hierop later terug moeten komen (zie p. 66). 

Van het door Roukens gesignaleerde "stuut" -gebied in de Peel bevatte het 
enquetemateriaal maar twee opgaven (L204, L208a), waarvan er een (L208a) alleen 
betrekking had op roggestoet, een broodsoort die volgens de informant overigens 
ook wel met "mik" of "weeg" aangeduid werd. De correspondent uit Beek (L204), 
wiens dialectlijst consequent "mik" -opgaven bevat, geeft als antwoord op vraag 3a: 
waterbrood = watermik of stuut; hij kent dit "stuut" ook in de plaatsen L203 en 
L207. Aangezien hij verder in de lijst "mik" opgeeft, staat dit "stuut" niet sterk. 
Hoewel Roukens de plaatsen noemde waar hij "stuut" aangetroffen had, kon zijn 
gebied niet op onze kaart ingetekend worden, omdat hij niet onderzocht had of 
"stuut" hier de naam was voor wittebrood Ult tarwe of uit rogge (zie 5·1). 

De kaart van de situatie in de Achterhoek die Broekhuysen (1950, p. 126) geeft 
en die dus evenals Roukens' kaart betrekking heeft op het "wegge" -gebied, komt in 
grote lijnen met onze kaart overeen. Het bezwaar van isoglossenkaarten is echter dat 
ze scherpere overgangen suggereren, dan er mogelijk in werkelijkheid bestaan. Zo 
bevat ons materiaal nog vier zekere "wegge"-opgaven - namelijk in G221, G246, 
G247 en G249 - binnen Broekhuysens "stoete"-gebied. De door hem ingetekende 
enclave "tarven" is op onze kaart - wegens te weinig opgaven van dit heteroniem -
weggevallen; wel wordt ze door het materiaal eenmaal, namelijk in G280, bevestigd. 

Dit deze vergelijking valt te concluderen dat kleinschalig dialectonderzoek op 
streekniveau naast landelijk onderzoek zinvol is, ten eerste om enclaves - zoals 
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"tarven" in de Achterhoek en "stuut" in de Peel - te signaleren en ten tweede om 
streken te bestrijken die bij landelijk onderzoek lege plekken op kunnen leveren, 
zoals midden-Nederland (zie p. 45). Een dergelijk micro-onderzoek zou echter de 
onderzochte begrippen scherper dienen te definieren dan Roukens en Broekhuysen 
gedaan hebben. 

5·2·3 De etym%gie van de heteroniemen 

In deze paragraaf is geprobeerd de meest gangbare etymologieen op te sporen. Er 
werd daarbij niet nagestreefd deze steeds uit de eerste hand te citeren; vooral ten 
aanzien van de buitenlandse literatuur heb ik me beperkt. 

a. "BOL" 

Over de etymologie van "bol" bestaan twee theorieen. Volgens de ene is "bol" van 
oorsprong een substantief, volgens de andere is het woord afgeleid van een adjectief 
"bol" met de betekenis van 'niet vast, pafferig'. 
1. "Bol" (m.) met "heldere" 0 (Van der Haar 1967, p. 106) is een woord dat ook in 

het wgerm. een korte "0" als vokaal in gesloten lettergreep had (Fokkema 1937, 
p. 93; Daan 1950, p. 173; Van der Haar 1967, p. 106). Deze "0" heeft zich in het 
Fries gerekt tot "bole" (Van Blom [1889] p. 20; Buwalda 1963, p. 13). Als 
bewijsplaatsen worden in de literatuur steeds genoemd: ohd. "bolla" (v.); os. 
"bollo" (m.); ofri. "bolla" (m.); ags. "bolla" (m.); on. "bolli" (m.), waarvan de 
grondbetekenis 'rond, gezwollen voorwerp' moet zijn (WNT 3, 1 (1902), kol. 
281); Vercoullie (1925, p. 44) neemt aan dat de betekenis aanvankelijk 'knop, 
zaadhuisje' was. In welke verhouding deze Germaanse woorden tot een groep van 
Romaanse - Lat. "bulla"; It. "bulla", "bolla", "bollo"; Fr. "boule" - staan, is niet 
met zekerheid te zeggen (WNT 3, 1 (1902), kol. 281; Meyer-Lubke 1935, p. 
105): "men behoeft hier noch aan ontleening noch aan eigenlijke verwantschap 
te denken; wel zijn de woorden waarschijnlijk in later tijd telkens met elkander in 
aanraking en betrekking geweest" (WNT 3, 1 (1902), kol. 281). Reden kennelijk 
waarom Vercoullie (1925, p. 44) constateert dat de aanvankelijke betekenis 'knop, 
zaadhuisje' zich later onder invloed van het Romaans - o.a. Fr. "boule" - gewij
zigd heeft. Ook Frings (1966, p. 87; Muller en Frings 1968, p. 131) spreekt van 
vermenging van de Latijnse en Germaanse vormen. De aanhangers van deze 
theorie houden dus de ronde vorm voor de meest oorspronkelijke en verklaren 
daaruit de broodnaam "bol" (WNT 15 (1940), kol. 1780 onder het lemma 
" )') stoet . 

2. Noch de vokaal van het Friese substantief"bolle", noch die van het Schiermonnik
oogse "b61~" voor 'wittebrood' kan Spenter (1968, p. 220 noot 635) afleiden uit 
ofri. "bolla" (m.); wel kan volgens hem aan beide woorden ofri. *"boll" ten 
grondslag liggen, "dass mit Ersatzdehnung des Vokals vor auslautender Geminata 
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nwtnes. ~bjjt, ~chm. "bol ergibt."lU lJe auslautende -e is in beide talen secundair. 
"Zugrunde liegt zweifellos das Adj.nwfries. bol" met de betekenis 'bol; zacht, 
sponsachtig'; uit het mnl. is dit adjectiefbekend in de betekenis 'niet vast, paffe
rig' (MWB 1 (1885), kol. 1354, 1356). In het WNT (3,1 (1902), kol. 293) werd 
deze etymologie oak voor mogelijk gehouden, omdat Kiliaan voor "bol" aIleen de 
betekenissen 'tumidus, turgidos, fungosus, spongiosus, cauernosus, fistulosus, 
multicarus. Palustris' gaf. In de drie jaar na Spenter verschenen uitgave van De 
Vries' Etym%guch Uloordenboek(1971, p. 74) is niets van diens theorie te vinden. 
Het mnl. adjectief "bol" - waarvan wel gezegd wordt dat het in de betekenis 
'week' diaIectisch aIs eigenschap van grond, turf of ijs voorkomt - wordt hier 
herleid tot het substantief "bol" = 'rond voorwerp'. 

b. "MIK" 

Over de etymologie van "mik" (v.) i uitvoer.ig gediscllssieerd. Voora! her besraan van 
het Frause woord "miche" voor 'brood', dar a1 door Kiliaan genoemd wordt, en de 
verspreiding over bee! Noord-ltalie van " mik..1." = 'broodje' schijnt de gedachre aan 
Romaanse herkomst uit Lac. "mica" = 'kruimeltje' sterk gestimu!eerd te hebbcn. 
Over her verband russen deze woorden is men het echter nog nice eens kunnen 
worden; somrnigcn wijzen daarom op een mogelijk Germaanse hcrkomse van "mik". 
De verschillende theorieen zijn: 
l. Men zet zander nadere toelichting naast het Nederlandse "mik" Fr. "miche" en 

Lat. "mica" (Kiliaan 1599, p. 314; Hoeufft 1836, p. 387; Schllermans 1865, p. 
378; Molema 1887, p. 264). 

2. Noch de vorm, noch de betekenis staan een rechtstreekse ontwikkeling toe van 
Lat. "mica" = 'krllimeltje' tot een Germ. "mik" = 'brood' (Meyer-Lubke 19353, p. 
456). De veronderstelling is nu, dat Fc. "miche" sinds de 12e eeuw - waaruit de 
oudste Franse bewijsp!aats stamt - ontleend is aan het Vlaamse "micke" (De 
Vries 1915, p. 294-295; Meyer-Lubke 1935, p. 456; De Vries 1971, p. 443). 
Deze theorie die een Germaanse oorsprong van het woord "mik" - of althans van 
het Franse "miche" - veronderstelt, wordt weerlegd door Norrenberg (1950, p. 
328): de korte "j" van Germaanse leenwoorden wordt in het ltaIiaans en het 
Frans tot "e". Roukens acht de Germaanse hypothese onwaarschijnlijk, zalang er 
geen oudere Nederlandse attestaties zijn dan die van omstreeks 1460. De kritiek 
die geleverd werd op het st.ilzwijgcnd aanvaarden van een betekenisontwikkeling 
van Lat. "mica" = 'kruimeltje' eot Germ. "mik" = 'brood' ache hij echtcr niet 
[ereche. Hij wijse op eel) parallelle semantische overgang bij bet woord "krummel" 
dat in Zuid-Limburg en het aansluirende gebied rand Aken zowe! 'kruimelrje' als 
'een zeme!rijke broodsoort' kan betekenen (Roukcns 1937, deel [IA] p. 298). 

to Dezelfde Ersatzdehnung wijst Spenter (1968, p. 220-221) o.a. aan in Fr. "hal", "polle", 
"rolje", "tol". 
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3. Vanwege de kritiek op een rechtstreekse klankontwikkeling van Lat. "mica" = 

'kruimeltje' tot een Germ. "mik" = 'brood' wordt voor de herleiding uit een 
Romaanse herkomst van het woord ook wel een tussentrap ingebouwd, waaraan 
nog een ingewikkelde klanktheorie verb on den is (vgl. Muller en Frings 1968, p. 
322; Schutzeichel 1976, p. 230-231). Een niet overgeleverde vulgair Latijnse 
bijvorm "micca" moet zowel Fr. "miche" als Germ. "mik" mogelijk maken; ook 
het It. "mica" met "c" uit "cc" is daarmee te verklaren (Franck-Van Wijk 1912, p. 
430; Frings 1932, p. 186-187 en 1966, p. 171-172; Roukens 1937, deel [IAJ p. 
298-299; De Vries 1971, p. 443). Hieraan koppelt Frings de theorie vast dat de 
Romeinen hier niet alleen de naam "mik" gebracht hebben, maar tegelijk daar
mee een voor het Germaanse taalgebied nieuwe broodsoort uit tarwe. Het bewijs 
voor zijn theorie zoekt hij in de samenval van de zuidgrens van het woord 
"micke" voor 'wittebrood' in het Rijnland met de zuidgrens van de zaak rogge
brood uit ongebuild roggemeel (zie p. 18). Ook Schutzeichel poneert dat Lat. 
"mica" tegelijk met de zaak - d.i. brood uit het fijnste meel- in het Germaanse 
taalgebied is gekomen. Hij ziet echter af van de tussentrap ~'micca", en van een 
ontlening in de Romeinse tijd. Het Nederlands-Nederrijns-Keulse "mik" moet 
aan de invloed van de kloosters, waarin het woord "mica" behouden bleef, toege
schreven worden. De Germaanse vormen laten zich zo op natuurlijke wijze ver
klaren en zelfs Fr. "miche", dat dan aan het Germaans ondeend is. Dit is dus een, 
volgens hem niet ongewone, dubbele ondening, die in jongere tijd door langdu
rige oost-west migratiegolven kon plaatsvinden (Schutzeichel1976, p. 230-231). 

Voor de Vlaamse vorm "kramik" = 'wittebrood' poneert Roukens (1937, deel 
[IAJ p. 298-299) een vrij ingewikkelde en nogal speculatieve hypothese, die 
echter wat het element "mik" betreft, niet afwijkt van de Latijnse herkomst die 
Frings veronderstelde. Het mnl. kent voor "kramik" getuige het MWB de vor
men "cra-", "cre-" en "credemicke"; Kiliaans "kraem-micke" houdt Roukens 
voor een mogelijk volks-etymologische vorm. "Cra-" en "cre-", waaraan het zes
tiende-eeuwse woord "karmick" toe te voegen is, zouden op grond van de vorm 
met "kerk" in verband gebracht moeten worden, maar ook de vorm "crede-" zou 
wel eens op een religieuze herkomst kunnen wijzen. Op grond van het feit dat de 
kloosters in de middeleeuwen brood aan de armen uitdeelden en dat brood van 
een inschrift voorzagen, veronderstelt Roukens dat dit inschrift mogelijk "crede 
mihi" is geweest, waaruit dan door vermenging met het Lat. "mica" "credemicke" 
kon ontstaan. Deze herkomst kan een verklaring zijn voor het naast elkaar voor
komen van verschillende betekenissen van "mik", namelijk 'brood van een fijne 
kwaliteit' - of , her en brood' -, en 'brood voor de armen'. 

4. Men neemt een Germaanse oorsprong van "mik" aan. "Mik" = 'brood' zou dan 
van dezelfde oorsprong zijn als mnl. "mik" (v.) = 'een vork- of gaffelvormige 
steunpaal', of meer in het algemeen 'een paal'. De etymologie van dit woord is 
overigens ook onzeker. "Mik" heeft dan zijn betekenis van 'brood' gekregen door 

Beschrijving van de woordkaarten en de etymologie van de heteroniemen 49 



oe langwerplge vorm waann het brood gebakken werd (Ue Vries 1915, p. 294-
295; Norrenberg 1950, p. 328). Frings (1966, p. 172 noot 1) ontkent echter de 
mogelijkheid om uit de verschillende dialectische betekenissen die "mik" als 
voorwerpsnaam heeft, een langwerpige broodvorm af te leiden. 

Sommige taalkundigen geven er de voorkeur aan verschillende theorieen naast elkaar 
te vermelden. Non·cnberg (1950, p. 328) verwerpe bijvoorbeeld de mogelijkheid van 
theorie 3 riiee, al verdectigt hij cen eventuele Germaaose herkomst van "mik". Bij De 
Vries (1971. p. 443) vinden we theoric 3 en 4 noea benc in combinatie mee 2. 

c. "STOET" 

Van "swer" (v.) worde vrij algemecn aangenomen dar de "oe" uit wgerm. "11" stamt 
(Franck-Van Wijk 1912, p. 668; churinga 1923, p. 44; Hof 1933, p. 248; WNT 
16 (1934), kol. 295; Entjes 1970, p. 202). Als bewijs hiervoor dient het dialectisch 
voorkomen van "stuut" naast "stoet". 

"Stuut" heefr in hee Vlaamse taalgebied de afwijkende betekenis 'borerham' (vgl. 
kaan 5 "boterham" bi; Taeldeman 1979, p. 19). Kiliaan (1599, p. 540) gaf de 
berekenis 'botemam' al voor "seuyte" voor de volgende gebieden "fland. brug. zeland". 
Buiten het Germaans houde men Lat. "mndo (cueudi)" = 'slaan, seaten' voor verwam 
(WNT 15 (1940), kol. 1932), dat dan door de "s" versterkt is (Halbertsma 1836, 
z.p.). 

Als "stoet" inderdaad uit wgerm. "11" afkomstig is, dan is het in Noord-Holland 
voorkomende "stoet" als een oe-relict te beschouwen (vgl. Schonfeld 1964, p. 85), 
want aan een ontlening in Holland uit oostelijk Nederland hoeft men naar Kloekes 
mening niet te denken. Hij rangschikt "stoer" onder een reeks gewone woorden uit 
de huiselijke kring, die om die reden hun oude autochtone oe-vokaal behielden 
(Kloeke 1926, p. 187, 189). De Vries (1928, p. 29-34) betwijfelt echter of aan de 
"oe" van "stoet" een wgerm "11" ten grondslag ligt. Hij wil er een "ui2

" in zien, omdat 
de stad Groningen in plaats van de monoftong "oe" ooit "stoit" gezegd zou hebben; 
die "oi" is zijns inziens niet uit wgerm. "11" verklaarbaar. Met deze visie op de 
herkomst van de "oe" schijnt De Vries overigens wel aIleen te staan. 

In de theorieen over de etymologie van "stoer" kan men globaal genomen twee polen 
onderscheiden. Aan de ene kant wordt "stoet" naast "stuiten" in de betekenis van 
'terugstuiten, stoten tegen' gezet, en aan de andere kant wordt de etymologie van 
"stoer" in verband gebracht met een mogelijk oorspronke1ijke vorm van het brood. 
Merkwaardig genoeg weet hierbij de een "stoer" tot een broodvorm te herleiden die 
oorspronkelijk rond was, de ander tot een langwerpige, of meer in het bijzonder een 
spits of stomp toelopende vorm. Als we aan deze vormtheorieen dan nog Kiliaans 
verklaring "panis triticeus quadratus" voor "sax. fris. stuyte, stoete" (1599, p. 540) 
toevoegen, dan zijn daarmee de mogelijkheden op het gebied van de uiterlijke vorm
geving wel ongeveer uitgeput. 
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Het meest gebruikelijk is het om "stoet" naast "stuit" = 'staartbeen' te zetten 
(Halbertsma 1836, z.p.; Wtb.ostfries. Sprache 3 (1884), p. 358; Franck-Van Wijk 
1912, p. 668; WNT 16 (1934), kol. 295; Wanink 1948, p. 190; De Vries 1971, p. 
701). In de dialecten schijnt de vorm "stoet" met "oe", in de betekenis van 'staart
been' ook nogwel voor te komen (Franck-Van Wijk 1912, p. 668; De Vries 1971, p. 
701). De hypothese is dan, dat de oorspronkelijke broodvorm overeenkomst met een 
staartbeen zou hebben vertoond. Voor de een loopt een staartbeen kennelijk stomp 
toe (WNT 16 (1934), kol. 295; Franck-Van Wijk 1912, p. 668; De Vries 1971, p. 
701), voor een ander geeft het aanleiding aan te nemen dat het brood oorspronkelijk 
spits aan de twee uiteinden was (Halbertsma 1836, z.p.); nog weer anderen komen 
via "stuit" zelfs tot een brood, dat oorspronkelijk in de vorm van een zitvlak gebak
ken was "rond met een gleuf in 't midden" (Wanink 1948, p. 190; ook bij Woeste 
1882, p. 261). 

Voor een oorspronkelijk ronde broodvorm die "stoet" gehad zou hebben, bestaat 
overigens ook een andere, op het eerste ook meer plausibele hypothese: "stoet" (v.) = 

'brood' wordt daarbij in verband gebracht met mnl. "stoet" (m.) = 'bal', "naar het 
schijnt zooal niet hetzelfde woord ( ... ) dan toch een vorm die daarvan in oorsprong 
weinig verschilt" (WNT 15 (1940), kol. 1780). Mnl. "stoet" = 'bal' is waarschijnlijk 
afgeleid van de stam van "stuten" = ndl. "stuiten" in de betekenis van 'terugstuiten 
(MWB 7 (1912), kol. 2169). Bij deze laatste vormtheorie werd "stoet" dus al indi
rect naast het werkwoord "stuiten" gezet. Het Oostfriese woordenboek - en later ook 
Roukens - brengt "stoet" eveneens in verband met "stuiten", maar op een andere 
manier. "Stoet" zou zijn naam wel eens via de vaktaal van de bakkers gekregen 
kunnen hebben, want wittebrood wordt "wie die Backer sagen ( ... ) "gestos
sen""(Wtb.ostfries. Sprache 3 (1884), p. 358; Roukens 1937, deel [IA] p. 300). Dit 
"gestoten" zou dan samenhangen met het door Kiliaan (1599, p. 540) genoemde 
werkwoord "stuyten = incutere, impingere, impellere", dus met 'slaan' of'stoten 
tegen'. Aile hierboven genoemde vormen kunnen daarvan het resultaat zijn. 

d. "WEGGE" 

De vokaal uit de eerste lettergreep van "wegge" is door i-umlaut in gesloten syllabe 
uit wgerm. "a" ontstaan (Broekhuysen 1950, p. 18); de daarmee corresponderende 
Germaanse vorm zou dan * wagja zijn (Franck-Van Wijk 1912, p. 783; De Vries 
1971, p. 825). am de "i" van het Nederlandse "wig" te verklaien, neemt men een 
ablautende oerg. vorm * wegja aan (Franck-Van Wijk 1912, p. 783; Vercoullie 
1925, p. 387). Overgeleverde vormen in verwante talen zijn: os.weggi, ohd.wecki, 
ags.wecg, on.veggr (Franck-Van Wijk 1912, p. 783; Vercoullie 1925, p. 387; MWB 
9 (1929), kol. 2049; Roukens 1937, deel [IA] p. 299; De Vries 1971, p. 824-825). 
Hiernaast zet men wel Lat.vomer = 'ploegschaar', lit.vagis = 'wig' (Franck-Van Wijk 
1912, p. 783; Vercoullie 1925, p. 387; Roukens 1937, deel [IA] p. 299; De Vries 
1971, p. 825). 
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Wat de herkomst van "wegge" = 'brood' betreh, bestaat er maar een theorie. De 
keil of wig aJs werktuig wordt door de raaJkundigen eensgezjnd voor de primajre 
betekenis van her woord "wegge" gehouden (Wtb. ostfi·ies.Sprtlche 3 (1884), p. 527; 
Roukens 1937, deci [IA] p. 299; Rhein. Wtb. 9 (1964-1971), kol. 328), waaruit zich 
dan de secundaire betekenis 'tarwebrood in de vorm van een keil of wig' heeft 
ontwikkeld (Franck-Van Wijk 1912, p. 783; Roukens 1937, deel [IA] p. 299; 
Norrenberg 1950, p. 328; Rhein. Wtb. 9 (1964-1971), kol. 328; De Vries 1971, p. 
825); later werd "wegge" de naam voor een langwerpig tarwebrood (Roukens 1937, 
deel [IA] p. 299), nogweer later zelfs voor een tarwebrood in het aJgemeen (Rhein. Wtb. 
9 (1964-1971), kol. 328; Muller en Frings 1968, p.323). Met deze laatste stap is de 
overgang van de speci.fieke naar de gencrieke berekenis van "wegge" = 'brood' dus 
voltooid. Om de rheorie kracht bij te zctren wordr soms verwezen naar 'ecn wegge 
borer", waarin "wegge" op dezelfde manier 'een kluit borer in de vorm van cen wig' 
berekent (Hoeuffi 1836. p. 677-678; Roukens 1937. deel [IA] p. 300; Rhein. Wtb. 9 
(1964-1971), kol. 331). 

e. "WlTTEBROOD" 

Van de samenstelling "wittebrood" werd aJleen de etymologie van "brood" nage
gaan. "Brood" (0.) heeft "00" uit wgerm. "au" (Van Schothorst 1904, p. 112; 
Schuringa 1923, p. 50; Broekhuysen 1950, p. 40; Daan 1950, p. 174). De oudst 
bekende vormen - ohd. brat; os. brad; ofri. brad; ags. bread; on. braun - zijn in 
samenstellingen overgeleverd, bijvoorbeeld ohd. blebrat 'honingraat', waardoor wel 
aangenomen is, dat "brood" met de betekenis 'brok, stuk' de meest oorspronkelijke 
zou zijn (WNT 3, 1 (1902), kol. 1534 en 1553). Uit het Gotisch is het woord niet 
bekend; in plaats daarvan kende deze taaJ "hlaifs" - Eng. "loaf", hd. "!aib" -. 

De etymologie van "brood" is onzeker. Naar de vorm zou het een verbaaJ adjec
tief met een formans "-to" kunnen zijn, dat mogelijk afgeleid is van de wortel van het 
werkwoord "brouwen" met een oudere betekenis dan de huidige, namelijk 'door 
vuur bereiden' (WNT 3, 1 (1902), kol. 1534). Ook wordt wel verband gelegd met 
Lat. fruor, fruges, frumen, frumentum = respectievelijk 'gebruiken', 'vruchten', 'brij', 
'koren'. De oorspronkelijke betekenis van "brood" zou dan zeer algemeen zijn: 'wat 
gebruikt kan worden', 'voedsel' (WNT 3, 1 (1902) . kol. 1534; Vercoullie 1925, p. 
53). Los daarvan of ook wel in combinatie met de voorgaande vcrondersrelling 
wordt verder nog gewezen op Lat. defrutum = 'gekookrc mose' . dar - evenaJs "brood" 
en "brouwen" - terug zou gaan op een idg. worrel bhr-u- = 'heftig bewegen', 'gisten' 
(Franck-van Wijk 1912, p. 95; Vercoullie 1925, p. 53; De Vries 1971, p. 90). 

5·3 Kaart 2 "Een roggebrood" 

In deze paragraaf wordt een beschrijving gegeven van de woordkaart "Een rogge
brood". EvenaJs in de vorige paragraaf moet na de beschrijving van de kaart worden 
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stilgestaan bij de etymologie van de op de kaart voorkomende heteroniemen, al zal 
dat deze keer kort zijn. 

De kaart van 'een roggebrood', die voornamelijk gebaseerd is op vraag 7a en 9c van 
D53A en op vraag 1 b en 3b van V 43, lijkt uit het oogpunt van diffusie op het eerste 
gezicht niet zo spectaculair als die van 'een wit tarwebrood'. De betekenis van het 
onderzoek naar de roggebroodsnamen zou - zoals Roukens min of meer aangaf - wel 
eens eerder binnen het woordveld van de totale broodnomenclatuur (zie hoofdstuk 
7) gelegen kunnen zijn, dan in de dialectbenamingen zelf. Als de enige basis voor een 
taalvergelijkend onderzoek inderdaad het bestaan van region ale differentiatie in de 
naamgeving is (zie p. 17), dan kan als rechtvaardiging van deze kaart in de eerste 
plaats het feit worden aangedragen dat het heteroniem "zwartbrood" in twee gebie
den langs de grens in het oosten van Nederland voorkomt; als tweede argument 
kunnen de "brood" -vermeldingen 'uit het oosten en een deel van het zuiden van 
Nederland aangevoerd worden. 

"Roggebrood" treffen we als benaming in heel Nederland aan, zelfs voor een deel 
in het "zwartbrood" -gebied. "Roggebrea" is in feite slechts de Friese klankvorm 
van"roggebrood". Hoewel het de bedoeling was om op de kaarten geen klank
verschillen te honoreren (zie p. 24), is voor het Friese "brea" een uitzondering 
gemaakt. Het Fries wordt nu eenmaal als aparte taal beschouwd, die een eigen 
klankontwikkeling he eft doorgemaakt. Bovendien zou uit opmerkingen als "brood 
wordt niet gebruikt" (F24) en "brood heette brea" (B100), die als antwoord op vraag 
1 van D53A binnenkwamen, opgemaakt kunnen worden, dat het woord "brood" 
niet tot de taalwereld van de Friezen behoort. Ook de kwalificatie "een vreemd 
insluipsel" voor het bestaande verkleinwoord "broadtsjes" (Tamminga 1963, deel I 
p. 20) bevestigt dit. 

Als men op de lijsten zowel "brood" als "roggebrood" als benaming opgaf, zijn 
beide op de kaart ingetekend. Verder moet opgemerkt worden dat de "roggebrood"
opgaven in Zuid-Holland en Zeeland vaak vergezeld gingen van de mededeling dat 
roggebrood er als broodsoort onbekend was; een regionale benaming ontbrak er dan 
ook, al vulde men wel "roggebrood" in. 

Aansluitend in Duitsland is de naam voor 'een roggebrood' "Brot", "Schwarzbrot" 
of ook wel "Groffbrot" (Pessler 1939, Karte 22 en Kommentar p. 4; Rhein. Wtb. 7 
(1948-1958), kol. 2022; Buurman 1964, kol. 538-539). In Belgie heerst langs de 
Nederlandse grens het type "roggebrood" (vgl. de kaart "Rogge en koren" bij De 
Meyer 1944). 

De tekst over de etymologie van de op de kaart voorkomende heteroniemen kan kort 
blijven. "Zwartbrood" en "roggebrood" zijn samenstellingen waarin de constituent 
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"" brood"" In het ene geval nader gespecihceerd wordt door de kleur van het brood!! en 
in het andere geval door de graansoort waarvan het gebakken is. De op de lijsten veel 
voorkomende vorm "roggenbrood" verklaart het WNT (3, 1 (1902), kol. 1551) uit 
een vroeger stoffelijk bijvoeglijk naamwoord, dat los geschreven werd van "brood"; 
"later zijn de beide woorden aaneen geschreven en als koppeling opgevat". 

De hier en daar verspreid voorkomende "rogge" - of "roggen" -opgaven worden 
door het MWD (6(1907), kol. 1565) als term verklaard uit weglating van "brood". 
De etymologie van "brood", die ook voor "brea" gelden zal, werd al onder 5·2·3 
gegeven. 

11 Later zal blijken dat deze formulering genuanceerd moet worden (zie p. 80-81). 
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6 

Interpretatie van de diffusie 
op de woordkaarten 

In het vorige hoofdstuk werden de onderzoeksvragen 1 tim 4 die beschrijvend van 
aard waren, aan de orde gesteld. Dit hoofdstuk zal gewijd zijn aan het tweede deel 
van de probleemstelling, dat verklarend van karakter is. Geprobeerd zal worden een 
explicatie te geven voor de ruimtelijke differentiatie van de heteroniemen die op de 
woordkaarten van 'een wit tarwebrood' en 'een roggebrood' voorkomen. Aan elk 
heteroniem zal in alfabetische volgorde een afzonderlijke paragraaf besteed worden. 
Evenals in hoofdstuk 5 zal ik me daarbij tot de simplexen "bol", "mik" enz. beper
ken. Pas in hoofdstuk 7 zal ingegaan worden op het verschil tussen "bol" - "witte 
bol", "stoet" - "witstoet" enz., omdat dit op het terrein van het woordveld ligt. In dat 
hoofdstuk kan ook pas een hoger abstractieniveau bereikt worden. Dit zesde hoofd
stuk moet nog een vrij gedetailleerde analyse blijven van individuele woorden. 

Vanuit twee gezichtshoeken zal geprobeerd worden tot een verklaring te komen, 
namelijk vanuit een zaakspecifieke en een meer specifiek taalgeografische gezichts
hoek. Als gevolg van onderzoeksvraag 9 (zie p. 28) moet nagegaan worden of de 
verklaring van de diffusie van de heteroniemen in de door de naam aangeduide zaak 
gezocht moet worden. De tweede gezichtshoek is het resultaat van de onderzoeks
vragen 5 tim 8 (zie p. 27). Daarbij zal het kaartbeeld uitgangspunt zijn om enkele 
vragen over de diffusie van elk heteroniem te stellen. T er ondersteuning van op 
grond van het kaartbeeld vermoede expansies of andersoortige taalbewegingen zal 
enig historisch tekstmateriaal gebruikt worden, waaronder lokale rechtsbronnen, 
gildevoorschriften e.d. 1 Meer dan enigszins onderbouwde hypothesen over de histo
rische ontwikkeling van elk heteroniem mogen niet worden verwacht (zie p. 34). 

Naast deze extern-lingulstische aanpak staat een intern-lingulstische: op grond 
van gegevens in de vragenlijsten werd van elk heteroniem een betekeniskaart (zie 
kaart 3 tim 7) ontworpen, die de verspreiding van de heteroniemen op de woord
kaarten moet helpen verklaren. 

Het gebruik van deze moeilijk toegankelijke bronnen is aanzienlijk vergemakkelijkt, 
doordat J.J. Voskuil mij toestond gebruik te maken van het unieke materiaal dat hij voor 
zijn volkskundig gericht broodonderzoek verzameld had. 
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noewel er gestreeta worat naar een zo eenvouolg en ooorzlchtlg mogehJke ver
slaglegging zal niet altijd aan een enigszins ingewikkelde betoogtrant te ontkomen 
zijn; dit kan worden gezien als een afspiegeling van de complexiteit van het onder
werp. Vooral voor het historische verloop van zowel woord als zaak zijn soms inge
wikkelde interpretaties nodig, bijvoorbeeld omdat de zaak voortdurend aan verande
ring onderhevig is, waardoor er ten aanzien van het woord steeds betekenisovergangen 
te constateren zijn. Het beschikbare historische materiaal zal- hoe waardevol dit ook 
steeds opnieuw blijkt te zijn - voor dergelijke complexe verschijnselen toch altijd 
weer te beperkt blijven. 

6·1 Verklaring van de woordkaart "Een wit tarwebrood" (kaart 1) 

6·1·1 Het heteroniem "bol" 

Op grond van het kaartbeeld van 'een wit tarwebrood' moet ten aanzien van het 
heteroniem "bol" de vraag gesteld worden, waarom dit in een gesloten gebied in 
Friesland voorkomt en verder verspreid over Noord- en Zuid-Holland, Drente en 
Overijssel. Moeten de opgaven buiten Friesland misschien toegeschreven worden 
aan een expansie van "bol" in een bepaalde tijd vanuit Friesland of moet er eerder 
gedacht worden aan het terugdringen van "bol" als broodnaam tot vrijwel uitslui
tend het Friese taalgebied? 

Het kerngebied van "bol" is in deze eeuw duidelijk Friesland. In tegenstelling tot 
de suggestie die de naam wekt, is "bol" hier echter geen rond brood. Een wit 
tarwebrood van een ronde vorm komt in deze provincie zelfs nauwelijks voor, want 
vraag 2d van D53A is in het merendeel van de uit Friesland afkomstige lijsten niet 
ingevuld.2 Hoewel op grond van deze huidige situatie niet meteen geconcludeerd 
mag worden, dat de etymologie "bol" = oorspronkelijk 'een rond brood' (zie p. 47) 
onjuist is, kan vooralsnog wel geconstateerd worden, dat deze etymologie in het 
kerngebied niet door zaakgegevens gesteund wordt. Voegen we daarbij dat S penter 
(zie p. 47-48) noch het Friese "b611e", noch het Schiermonnikoogse "b6Ig" klankwettig 
tot het ofri. "bolla" (m.) kon herleiden, dan lijkt het aanbeveling te verdienen Spenters 
etymologie ook vanuit de zaakkant nader te overwegen. 
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Slechts 10 van de 48 dialectl ijseen ui e Friesland hebben vraag 2d, die berrekking hceft op 
de na3m van, cen rond wi t ta lWebrood, beamwoord; ~~n crvan (F24) is onjuisr ingevuld. 
Als "bol" een vormnaam is, zo u "boJ"-sec als benaming moeren kunnen volsraan. Her 
merendeel van de 9 overblijvende namen zijn echrer samenstelLingen waariu de algemcne 
constituent "bol" nader gespecificeerd worde: 'n Roerbo] (B1 9), £lierbole (B95), wig 
(BI 15), wieee bolle - roene bollc (B1 20). vlocrbrood (F I). plaetbolle (F2), stringe1bollc 
(F5*), sroede (F23), cadcrrien (F24). rromke bole (F33). Omdae in Friesland aan her 
begin van deze eeuw geen brood thuis gebakken werd, zijn in V43 geen gegevens over de 
broodvorm te vinden. 



Als --bol" het Nleuwtnese ad)ectlet --bor" = "zacht, sponsacntlg alS OasIs zou 
hebben (Spenter 1968, p. 220 noot 635), dan zou de broodnaam "bol" zijn ontstaan 
te danken hebben aan het feit dat men speciaal een zacht brood wilde benoemen. 
Aangenomen mag worden dat er dan ook een broodsoort bestand die niet zacht was, 
en dat "bol" - of waarschijnlijk "bol(le)brood", omdat "bol" een adjectief was -
oorspronkelijk een contrastbenaming is geweest. Het niet-zachte brood zou heel 
goed roggebrood geweest kunnen zijn3, een broodsoort die zo hard kon zijn, dat men 
in het verleden - gezien sommige antwoorden op vraag 6c van V434; vgl. ook 
Heeroma 1960, p. 79 en 108, en WNT 3,1 (1902), kol. 1556 onder "broodploeg"
een speciaal hakmes ontwikkeld heeft om het te snijden. Niet voor niets wordt een 
snee roggebrood in Friesland wel "een stik" en in Groningen en Drente "een brugge" 
genoemd; het laatste woord staat hoogstwaarschijnlijk in verband met "breken" 
(Kocks 1970, p. 215; Anonymus 1976, p. 32). In een door Buursink (1969, p. 87) 
geciteerd Twents gedichtje komt de zinsnede voor: "Het brood is had5, en wel dat 
snit / Den mot wat hebben in de mouwen ... ", met andere woorden die moet over 
spierballen beschikken. 

Als men met de naam "bol" een contrast met roggebrood heeft willen uitdruk
ken, dan moet de laatste broodsoort belangrijk zijn geweest. Hoewel er geen gege
yens over de broodconsumptie zijn uit de tijd taen het woord "bol" als broodnaam 
ontstaan is, is wel bekend dat roggebrood in elk geval vanaf de middeleeuwen in 
Friesland de meest gangbare broodsoort was. In de 17e eeuw was het nog "brea en 
nochris brea, soms mei bole, wich ef twiebak"6 (Postma [1937], p. 42). Winkler 
schreef in 1874 (p. 378) dat roggebrood bij echte Friezen, ook bij de rijksten en 
aanzienlijksten, dagelijks op tafel kwam. Aan het begin van deze eeuw was de con
sumptie ervan al iets afgenomen, a1 nam roggebrood nog steeds een belangrijke 
plaats in het Friese broodverbruik in (zie kaart 9). Deze situatie wordt in de taal 
weerspiegeld, want met het algemene woord "brea" werd in Friesland tot in deze 
eeuw aileen 'roggebrood' bedoeld (zie kaart 3). De vroegere positie van roggebrood 
zou een ondersteuning kunnen zijn van de etymologie die "bol" op klankwettige 
gronden herleidt tot het adjectief "bol" = 'zacht, sponsachtig'. Het zou dus wel eens 
te voorbarig geweest kunnen zijn, dat het MWB (1(1885), kol. 1355) elk mnl. 
"bol(le)" tat 'bolvormig gebakken brood' verklaarde op grond van het pleonastisch 
ge'interpreteerde citaat "ronde off weyten bollen" (uit de Fri.Stadr. 246, 96). 

Voor het verleden zou ook nog aan bijvoorbeeld haver- of gerstebrood gedacht kunnen 
worden. 
"Hoe werd het brood gesneden? O. tegen de buik of borst, 2. onder de arm, 3. op de tafel, 
4 .......... )" 
Het roggebrood is hard. 
"brea" = 'roggebrood', "wich" = 'wegge', "twiebak" = 'beschuit'. 
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......,,, H""5 1~ llU UI liC uUlUpgavcll 111 l~UOrQ-nOUanQ eveneens tot een aOJeCtlVlSCn 
"bol" = 'zacht enz.' te herleiden zijn. In tegenstelling tot Friesland komen en kwa
men er in Noord-Holland namelijk wel veel ronde broden en broodjes voor, die 
volgens enkele informanten de naam "bol" dragen (zie kaart 4). Kiliaan (1599, p. 62) 
zegt al dat "bol" in Holland een 'rond brood' is, waardoor de identificatie van de 
Hollandse bollen met de Friese bolen niet vereenvoudigd wordt. De volgende twee 
zeventiende-eeuwse ordonnanties uitAmsterdam (bij Brouwer Ancher 1895, respec
tievelijk p. 151 en 153) zijn moeilijker te interpreteren: 

In 1653 wordt de Amsterdamse bakkers verboden andere "ronde Wittebroots
bollen" te bakken "dan het stuk van vier penningen, acht aen een schoot, en de 
geen kleynder of grooter, of sullen deselve gemaeckt moeten worden als gestreken 
Witte-broot, langwerpigh, acht aen een schoot." 
Een keur van 10 november 1662 spreekt over "het Bollebrood, andersints Agter
lingen genaemt," dat "voortaen in geen andere forme gebakken sal mogen wor
den als langwerpig [ ... J; en sal voor ieder brood van sestien bollen twee stuyvers 
werden betaelt." 

Na lezing en herlezing moet uit deze bepalingen afgeleid worden dat het hier over 
broden - "Bolle-brood" - gaat van een langwerpige vorm die uit acht of zestien 
kleinere ronde delen, "bollen", bestaan. Deze broodvorm is in Noord-Holland nog 
steeds goed bekend; ze komt zowel in V43 als in D53A onder verschillende bena
mingen - voornamelijk schootje; verder: schootjesbol, regeltje, regeltjesbrood, regeltjes
bol, acht(e)lingen - steeds terug. 

Zou men hieruit moeten concluderen dat de kleine, ronde (0 bolletjes waarin het 
brood oorspronkelijk verdeeld was de basis van de naam hebben gevormd? De 
betekenisovergang van het woord "bol" zou dan een geval van pars pro toto zijn. 

Hoewel deze hypothese niet verwerpelijk lijkt, voldoet ze minder goed, omdat 
het woord "bol" als broodnaam in Noord-Holland dan van een andere herkomst zou 
zijn dan in Friesland, waar een oorspronkelijk "bol" = 'rond voorwerp' op klank
wettige gronden onmogelijk is. Zou de hierboven geschetste speciale bakwijze waar
bij de betekenis van "bol" = 'rond voorwerp' voortdurend gevoeld wordt, misschien 
toch te relateren zijn aan een oorspronkelijker adjectivisch "bol" = 'zacht'? In de 
literatuur zijn een aantal aanwijzingen in die richting te vinden. 

Boekenoogen (1897, kol. 903) schreef: "Een schootje wittebrood [ ... J is een 
bepaald soort van week brood"? Ook Jo Daan (1950, respectievelijk p. 173 en 42) 
noteerde voor Wieringen: bol is slap wittebrood, en schootjes zijn acht sneden week 
wittebrood, aan elkaar gebakken op de grond van de oven.? De zaakcombinatie 
brood met de eigenschap "week", "slap" is dus in Noord-Holland nog bekend, wat 
toch op zijn minst opmerkelijk genoemd moet worden, juist in een gebied waar: 1. 

Cursivering(en) door mij - J.J.-v.P. 
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het zelfstandig naamwoord "bol" als broodnaam voorkomt, en 2. het adjectiet "bor
= 'week' nog steeds bekend is als eigenschap van grond, turf en ijs (Boekenoogen 
1897, kol. 87-88). 

Dat de naam "bol" onafhankelijk van de vorm van het brood ontstaan kan zijn, is 
ook nog met de volgende gegevens te illustreren: 

op de woordkaart "Een wit tarwebrood" hebben de gehonoreerde "bol" -opgaven 
alle betrekking op langwerpige en niet op ronde broden; 
Karsten (1931, deel I p. 137) schrijft in zijn studie over Drechterland dat "bol" 
"Wittebrood van welken vorm of soort ook" is. Boekenoogen (1897, kol. 86) 
schrijft eveneens over "bol": "Niet alleen cirkelvormige, van onderen afgeplatte 
en van boven ronde brooden, maar ook wittebrooden van langwerpige gedaante." 
En nog in deze tijd is "bol" in het Zuidhollandse Zoetermeer een broodnaam die 
onafhankelijk van welke vorm dan ook bestaat.8 

Zou ook het woord "Bolle-brood" uit de keur van 1662, dat anders alleen als een 
tautologie op te vatten is, geen aanwijzing voor de etymologie "bol" = 'week, slap' 
kunnen zijn? 

De herkomst van "bol" = 'brood' uit het adjectief "bol" = 'week' wordt nog 
aannemelijker als ook de situatie van "bol" in het Gooi erbij betrokken wordt. Daar 
kent men "bol" als broodnaam niet, maar wel het adjectief "bol", onder meer in de 
betekenis 'luchtig'. Ontbijtkoek heet er "bollekook", vanwege zijn luchtige struc
tuur.9 Ook voor de Veluwe gafVan Schothorst (1904, p. 110) het adjectief "bol", 
dat daar naast 'rond " eveneens 'Iuchtig', speciaal gezegd van brood, betekende. 

Het wordt toch wel zeer waarschijnlijk dat een ontwikkeling van "bol" uit het 
adjectief ook voor Noord-Holland niet uitgesloten mag worden. De invloed van 
"bol" = 'rond voorwerp' is echter al sinds de tijd van Kiliaan, zeer groot. Mogelijk is 
deze betekenis ook een reden voor de verdwijning van het heteroniem uit Holland. 
Uit de keuren bleek immers duidelijk dat "bol" als broodnaam in de 17 e eeuw nog 
een vaste plaats had in Amsterdam. Ook kwam "bol" in Gouda rond 1500 als 
broodbenaming voor (Rollin Couquerque 1917, p. 108,219,220,221), maar de 
precieze betekenis ervan - 'rond'? 'week'? - is onduidelijk. Hetzelfde geldt voor 
Leiden in 1570 (Unger 1916, p. 112). De verspreide opgaven in Zuid-Holland op 
kaart 1 kunnen dus betekenen, dat "bol" als broodnaam vroeger een groter versprei
dingsgebied heeft gehad en dat "bol" teruggedrongen wordt door de invloed van het 
ABN-woord "wittebrood", en/of door de betekenis 'rond'. Uiteindelijk kan "bol" 
daardoor aIleen in de specifieke betekenis van 'een rond brood' blijven voortbestaan, 
wat blijkens de vragenlijsten uit de beide Hollanden, waarop alleen vraag 2d van 

Mededeling van J .B. Berns, werkzaam aan de afdeling dialectologie van het P. J. Meertens
Instituut. 
Mededeling van B. de Haar, verbonden aan de afdeling dialectologie van het P.]. Meertens
Instituut. 
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lJ J:J1\. met DOl Deamwoora werCl, hier en daar al het geval IS. Uok de benammg 
"lange bol" - V43: E24, E27, E32a, E33 - komt kenne!ijk al voort uit de behoefte 
een "normaal" langwerpig brood nader te specificeren, omdat "bol" -sec niet meer 
kan volstaan, zander dat het risico's van verwarring oplevert. 

Ten slotte moeten we ons nog afvragen of "bol" in Holland evenals in Friesland 
in oppositie met roggebrood gestaan kan hebben. Noch de betekeniskaart "Een 
brood" (zie kaart 3), noch de kaart van het broodverbruik omsrreeks 1900-1920 (zie 
kaart 9) geven dirckte aan leiding tot deze veronderstelling, met uitzondering mi -
schi.en van West-Friesland, waar roggebrood weI het voomaamste dagelijkse brood 
voor sommige bevolki ngsgroepen kon zijn (Zwaagdijk 1932, p. 236). Een gegeven 
uit de middeleeuwen preekt een vroegere. overheersende posirie van roggebrood in 
een grater dee! van Noord-Holland niet regen: de monniken van de abdij van 
Egmond gingen in 1245 rarwebrood in plaats van her tot dan gebruikeljjke rogge
brood eten (Schuitemaker 1921 , p. 631). Nog in de ] 7e eeuw bestand er in HoJland 
een scherpe tegenstelling tussen roggebrood aan de ene kam en alle andere brood
soorten, inc!usief roggestoet, aan de andere, wam roggebrood mocht in verschillende 
Hollandse steden - bijvoorbeeld Amsterdam, Enkhuizen, Haarlem, Bussum - uit
sluitend gebakken worden door speciale roggebroodbakkers; alle andere broodsoorten 
werden door de wittebroodbakkers bereid (respeccievelijk Van Dillen 1933, p. 1; 
Brouwer 1948, p. 174; Keuren enz. 1755 decl II p. 91-92; Out 1976, p. 71). Dit 
maakt een comrastbenaming van "bol" mee roggebrood niet ondenkbaar. 

Of de grote concemrarie van "bol" als broodvormnaam (zie kaart 4) in Groningen en 
Drenre verkJa.'trd moet worden uir een grotere verspreiding van "bol" als soortnaam 
in her verleden is twijfelachcig. In die cichting wijzen maar enkele - niet 100% 
duidelijke - gegevens. Een opsomming van de broodsoorten uit 1823 te Noord
broek (CI24) bevae naasr roggebrood en regelweggen "graf weiten bollen, Franse 
bollen, Hollandse bollen en tarwebollen" (Antonides [1973], p. 173) - maar geen 
"stoer" -namen die men op grand van kaart 1 hier zau verwachten -. Deze bollen 
zullen toch we! niet altijd rand geweest zijn. Molema (1887, p. 468) verklaart het 
lemma "wegge" met 'weggeboL', die in de stad Groningen een soort van geribd 
tarwebrood aanduidde. Juist dat "geribd" doet een langwerpige broodvorm vermoe
den. 

Momemeei is de ronde v~nn in die gebied her enige houvast bij "bol". Uir de 
vragenlijseen blijkr in elk geval dar de bolleo wer Zuidlaarder of Drcnrse bollen zijn, 
die men in Groningen en Drente vooral op kermis- of marktdagen bakr; her zijn 
grore, ronde braden air talWe of rogge of lilt een mengsel van beide, vedal mer 

krenren. Omdar "bol" hier duide1ijk nier in zijn generieke berekenis voorkomr, zijn 
deze "bol"-opgaveo niet op kaarr 1 ingerekend. 
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6·1·2 Ret heteroniem "mik" 

Het spreidingspatroon van het heteroniem "mik" roept een aantal vragen op: Waarom 
komt "mik" in een aaneengesloten gebied in het midden en oosten van Noord
Brabant voor met een uitloper in Limburg in de omgeving van Roermond, waar 
"mik" het "wegge" -gebied in tweeen deelt? Waarom is "mik" niet in westelijk Noord
Brabant bekend en hoe is de westgrens van "mik" die ongeveer van Kaatsheuvel naar 
Chaam loopt, te verklaren? Waarom overschrijden de Gelderse "mik"-opgaven de 
rivier de Waal niet in noordwaartse richting? Moeten de enkele losse "mik"-vermel
dingen in Zuid-Limburg op rekening van een expansie gebracht worden of moeten 
ze anders geYnterpreteerd worden? 

Tegenwoordig en in het recente verleden is "mik" expansiefin oostelijke richting, 
d. w.z. dat het "wegge" -gebied in Nederland meer en meer terrein verliest ten gunste 
van "mik" (zie hiervoor ook p. 75). Dit blijkt duidelijk uit een aantal vragenlijsten, 
bijvoorbeeld: tegenwoordig "mik", heel vroeger "weeg" (D53A: L0265) "mik" of 
"weeg" betekenen hetzelfde; "weeg" is ouderwetser (D53A: L265 en L300). Ook 
Elemans (l958b, respectievelijk p. 238 en 68) levert hiervan voor het Noordbrabantse 
Huisseling (1103) het bewijs: een oud woord voor "mik" is "wejch", dat nog slechts 
door de alleroudsten gekend wordt. De toenemende invloed van "mik" ten koste van 
"wegge" reikt tot in Zuid-Limburg, waar men "mik" zelfs wel voor een ABN-woord 
houdt: "wek" kwam oorspronkelijk voor; "mik" is duidelijk import en van latere 
datum (D53A: L434), "wek" is ouder en meer dialect, "mik" is meer Nederlands 
(D53A: QI6*). Ook de twee "wik"-opgaven in het zuiden van Limburg (D53A: 
Q32 en Q 192) die niet op de kaart zijn gezet, kunnen er in de vorm van hun 
contaminatie - uit het daar gebruikelijke "wek" en "mik" - op wijzen, dat "mik" aan 
de winnende hand is. In V 43: L267 is ook sprake van "wik", namelijk in "roziene- en 
pruumke-wik" . 

Hoewel de expansiekracht van "mik" in oostelijke richting in deze eeuw een feit 
is, mag het "mik" -gebied in de omgeving van Roermond hieraan niet zander meer 
toegeschreven worden. "Mik" heeft zich namelijk niet in recente tijd in midden
Limburg genesteld. In de uitgave van Kiliaan, die Van Hasselt in 1777 verzargde, 
wordt Kiliaans "micke" in een noot gelokaliseerd, namelijk als het gebied van het 
"overquartier van Gelderland, Kleefschland en andere landen daer omtrent" (p. 
388).10 Van Hasselt verwijst daarvoor naar F. Burman 11, waardoor we in elk geval 
nog weer enkele decennia vroeger zitten met "mik" in Roermond en omstreken. 
Oudere gegevens uit dit gebied zijn mij tot nu toe niet bekend. Het is mogelijk dat 
"mik" al enkele eeuwen expansief is, maar daarmee is niet verklaard waarom "mik" 
juist bij Roermond een doorbraak in het "wegge" -gebied heeft veroorzaakt. Het 

10 Roermond was de hoofdstad van het Overkwartier van Gelderland. 
11 Oit zal waarschijnlijk een van Burmans studies uit 1757 of 1761 betreffen: "Eenige 

(nieuwe) aenmerkingen, de Nederduitsche taal en verscheidene oudheden aengaende". 
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ontbreken van een kaart waarop de verspreiding van "mik" in Duitsland is af te 
lezen, maakt e1ke hypothese zwak. Moet de smalle slrook bij Roermond geInterpre
teerd worden als aanzuiging van het woord door een belangrijk centrum, bijvoor
beeld Keulen (Weijnen 1977, p. 22), of als een wig die cussen (Wee expanderende 
regio's, een in Duitsland en een in Nederland, geslagen is (Weijnen 1977, p. 21)? De 
om chrijvingen van de verspreiding van "mik" in Duitsland (Frings 1932, p. 186-
187· Rhein. Wtb. 5 (1941), kol. 1122) zijn te vaag voor welke veronderstelling dan 
ook. Op her gebied bij Rocrmond komen we op p. 75-76 nog terug. 

De expanderende kraeht van "mik" werkt alleen in oos(Waartse riehting. Roukens 
treh de westelijke isoglosse van het heteroniem "mik" vlak ten westen van Kaats
heuvel en Chaam. 12 De betekeniskaart "Een mik" (zie kaart 5) leert eehter dat "mik" 
in de betekenis van o.a. 'een bruin tarwebrood' en van 'een roggestoet' hier en daar 
ook ten westen van de lijn Kaatsheuvel-Chaam voorkomt. De grens van "mik" voor 
'een wit tarwebrood' heeft vroeger zeker westelijker gelegen, want het materiaal 
betreffende deze broodsoort bevat naast "wittebrood" - ook "mik" -opgaven in 157, 
179, K158b, K158e en K160 (vgl. ook Hoeufft 1836, p. 388); "mik" had op deze 
lijsten eehter steeds betrekking op het ronde of langwerpige vloerbrood uit het 
verleden (vgl. vraag 2d en 2e van D53A).13 

Een zo seherpe lijn als de kaart van Roukens suggereert, zal dus zeker niet in 
overeenstemming zijn met de werkelijkheid; we zullen rekening moeten houden met 
een zieh langzaam naar het oosten verplaatsende grens; ten westen van die grens 
wordt "mik" in de betekenis van 'een wit tarwebrood' door het ABN-woord "witte
brood" ingehaald. 

Deze enigszins onzekere oostgrens van "mik" is overigens wel zeer opmerkelijk, 
omdat ze op een van de bijgevoegde kaarten nog eens terugkomt. Uit de betekenis
kaart "Een brood" (zie kaart 3) - en voor een nauwkeuriger lokalisering kan hier
naast ook de kaart "Betekenis van brood" van Weijnen (1957, p. 190) gelegd worden 
- kan namelijk afgelezen worden dat ook daar in de omgeving van de rivier de 
Donge een lijn te trekken is; ten oosten daarvan wordt met "een brood" vrijwel 
uitsluitend 'een roggebrood' bedoeld. Voorlopig moet hier de constatering volstaan 
dat in dit gebied twee isoglossen die in elkaars betekenissfeer liggen, ongeveer een
zelfde verloop hebben; dit maakt het aannemelijk dat de westgrens van "mik" intern
lingulstiseh verklaard moet worden. De betekenis van deze eoincidentie zal in hoofd
stuk 7 verder uitgewerkt worden. 

12 Onze opgaven uit het vragenlijstmateriaal zijn hier zo weinig dieht, dat op grand daarvan 
geen scherpe grens getrokken zou kunnen worden. 

13 Van de hier genoernde "mik"-opgaven zijn op kaart I alleen die uit KI5Sc en KI60 
gehonoreerd. omdat KISSc geen andere benaming naast "mik" opgaf en KI60 "mik" ook 
vc~meldde als anrwoord op vraag 2a van D53A, dat wil dus zeggen als generieke bena
mmg. 
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Blijven nog over de noord- en de zuidgrens van "mik". De zuidgrens hoeft hier niet 
verklaard te worden. Uit de kaart van Roukens blijkt dat het "mik"- - of "kramik"- -
gebied zich in Belgie, dat buiten ons onderzoeksgebied valt, voortzet. 

Vooral de scherpe noordgrens van "mik" die door de rivier de Waal gevormd 
wordt, doet in eerste instantie aan een bevestiging van de theorie van Frings denken. 
Het woord "mik" zou hier dan door de Romeinen gebracht zijn, mogelijk tegelijk 
met een nieuwe broodsoort (zie p. 19 en 49), want de Romeinen beschouwden de 
landbouwgewassen haver en rogge die hier verbouwd werden, als minderwaardig 
(Meijers 1%2, p. 24, 90). Rogge werd door hen alleen bij hongersnood gegeten. Ze 
aten zelfbrood uit gierst of tarwe dat met zuurdeeg of met het schuim van graanbier 
- gist - be reid werd (Meijers 1962, p. 81). 

In Duitsland komt het woord "mik" ten westen van de Rijn hier en daar ook als 
soortnaam voar (Frings 1932, p. 186-187; Rhein. Wtb. 5 (1941), kol. 1122; Roukens 
1937, deel [IA] p. 297). De noordgrens van het Romeinse Rijk zou dus samenvallen 
met de noordgrens van het woord "mik" en samenval van isoglossen is in de taalgeogra
fie een bewijs van correlatie (zie p. 11, 13). Ais we echter naast de woordkaart van 
'een wit tarwebrood' de betekeniskaart "Een mik" (zie kaart 5) leggen, dan blijkt 
meteen dat het woord "mik" ook ver buiten het gebied van het Romeinse Rijk in 
verschillende betekenissen binnen de broodsfeer bekend is. Het voorkomen van het 
woord "mik" is dus niet alleen met de Romeinen verklaard. De Waal blijkt alleen de 
grens te vormen van het woard "mik" in de betekenis 'een wittebrood uit rogge of uit , 
tarwe. 

Moet er dan misschien toch aan een Germaanse herkomst van het woord "mik 
gedacht worden (zie p. 49)? Volgens deze theorie zou "mik" haar bestaan danken aan 
de oorspronkelijke broodvorm waarin ze gebakken werd; deze zou overeenkomst 
vertoond hebben met "mik" = 'gaffelvormig voorwerp, york'. Deze theorie lijkt om 
verschillende redenen minder aannemelijk. Aileen op grond van het feit dat "mik" = 

'gaffelvormig voorwerp' en "mik" = 'brood' homoniemen zijn, veronderstelt men 
een relatie tussen beide. Het enige argument dat aangevoerd wordt, is: er zijn meer 
broodnamen die hun ontstaan aan de vorm van het brood te danken hebben. Bewij
zen draagt men verder niet aan. De etymologie van "mik" = 'gaffel' is onzeker. 
Onderzoek naar de broodvorm in het "mik" -gebied in heden en verleden is niet 
gedaan. 14 Wel is binnen het Germaanse taalgebied zeer globaal de verspreiding van 
"mik" = 'gaffel' bekend; de woordenboeken (MWB 4 (1899), kol. 1586; Franck
Van Wijk 1912; p. 430; Vercoullie 1925, p. 226; Rhein. Wtb. 5 (1941), kol. 1121; 

14 In het onderzoeksmateriaal van V43 en D53A heeft "mik" zowel betrekking op ronde als 
op langwerpige broden, al overheersen de langwerpige. Opgaven uit een en dezelfde 
plaar geven vaak "mik"-namen voor ronde en langwerpige broden. Op grond van de 
huidige siCU3ric kan dus geen relatie gelegd worden tussen het woord "mik" en de vorm 
van het brood. 
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Ue Vnes 1~71, p. 443) geven althans aan: mnl., mnd., ndd., ndl. Deze theorie zou 
enig houvast bieden als er ook woordkaarten waren van diverse gaffelvormige voor
werpen waarop "mik" voorkwam. In de gebieden waar "mik" als broodnaam bekend 
is, zou dan ook de gaffel "mik" moeten worden genoemd. Op de vijf woordkaarten 
van diverse gaffelvormige voorwerpen bij Roukens (1937, deel IB Karte 10 tim 14), 
die op hetzelfde gebied als Roukens' wittebroodskaart betrekking hebben, ontbreekt 
het woord "mik" geheel. Toch schijnen er enkele aanwijzingen te zijn dat "mik" = 

'gaffel' in het huidige "mik"-gebied van 'een wit tarwebrood' hier en daar bekend is 
geweest. 15 Zolang het historische broodonderzoek echtee niet heeft aangetoond dat 
er in het verleden een langwerpige broodvorm gebakken weed, die zich aan het 
uiteinde in tweeen splitste, blijft de basis voor een ontwikkeling van "mik" als 
broodnaam uit een Germaans "mik" = 'gaffelvoemig voorwerp' twijfelachtig. Ook 
het argument van de homonymie (zie hierboven) houdt geen steek, omdat de taal 
homonymie nu eenmaal mogelijk maakt, zonder dat er sprake hoeft te zijn van 
verwantschap tussen de betreffende homoniemen. 

Hoewel de strijd over de klankwettige relatie tussen en over de wijze van ontlening 
van Lat. "mica", It. "mika", Fr. "miche" en het in Belgie, Duitsland en Nederland 
voorkomende "mik" nog niet beslecht is - al bestaan er in zichzelf afgeronde theo
rieen over (zie p. 48-49) -, kan men er toch niet omheen dat een zo ruime, aaneen
sluitende verspreiding over Europa van naar vorm en betekenis zo sterk op elkaar 
gelijkende woorden op zichzelf al een krachtig argument voor een Romaanse her
komst van het woord is. De ligging van het "mik"-gebied in het zuiden van Neder
land lijkt dit alleen maar te onderstrepen. Of we bij deze theorie echter meteen zoals 
Frings tot een ontlening in de Romeinse tijd moeten besluiten, is nog de vraag. Een 
tweede mogelijkheid voor het bestaan van het Romaanse "mik" hier is de door 
Roukens en Schutzeichel geponeerde ontlening via de kloosters (zie p. 48). Roukens 
wijst daarbij ook op het feit dat het Lat. "mica" naast 'kruimeltje', tevens de beteke
nis had van 'parvulus panis [ ... J panis modicus qui fit in curis magnatorum vel in 
monasteeiis' (aangehaald door Roukens op p. 298 uit Glossarium mediae et infimae 
Latinitatis), waarmee de religieuze herkomst van "mica" onderstreept wordt. Een 
sluitende verklaring van de noordelijke isoglosse van "mik" is hiermee overigens niet 
gegeven. Wel valt deze isoglosse samen met de huidige grens tussen het katholieke 
zuiden van Nederland en het protestantse noorden (vgl. Atlas van Nederland 1963, 
blad XI-9), maar de laatste grens dateert pas uit de 16e a 17e eeuw. Omdat de 
Republiek er na 1648 bewust naar streefde de generaliteitslanden te protestaniseren 
door onder meer de kloosters te verbieden, moet - nog steeds voortbordurend op de 
veronderstelling van een ontlening van "mik" aan de kloosters - aangenomen wor
den dat "mik" al voor de vrede van Munster zo'n sterke positie in Noord-Brabant 

15 Mededeling van H. Hogerheijde, werkzaam aan de afdeling dialectologie van het P.). 
Meertens-Instituut. 
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had, dat "mik" onafhankelijk van haar verbreidingshaard kon blijven voortbestaan. 
Om deze hypothese te ondersteunen is nader onderzoek van historiseh tekstmateriaal 
- vooral van religieuze herkomst - in Noord-Brabant dringend gewenst. 

Zouden de "mik" -opgaven in het protestantse noorden met de betekenis van 
diverse soorten brood (zie kaart 5) missehien ook gei'nterpreteerd moe ten worden als 
een ondening aan de kloosters uit de tijd van v66r de Reformatie? In dit verband is 
een "mik"-attestatie uit 1428 uit Arnhem het vermelden waard (Markus 1907, p. 
81), omdat Arnhem momenteel buiten het "mik-"gebied ligt. Markus sehrijft dat hij 
in zijn jeugd in Arnhem "klampweggen" gekend heeft: "dat brood zag er uit, alsof 
men een dozijn of meer afzonderlijke sneetjes weitebrood, oudtijds klampen ge
noemd, aan elkaar had gebakken." Hij vermoedt dat deze "klampweggen" dezelfde 
broden waren als de in 1428 genoemde "klampmieken". Het woord "mik" zou dus 
in Arnhem verdwenen kunnen zijn ten gunste van het heteroniem "wegge", wat zeer 
opmerkelijk is, omdat we op p. 61 het omgekeerde hebben gezien, namelijk dat het 
expanderende "mik" althans in reeente tijd het "wegge"-gebied sterk aantast. Zou 
"mik" als broodnaam in het noorden haar expanderende kraeht verloren hebben, 
toen daar de kloosters verdwenen, en daarmee ook het door hen aan de armen 
uitgedeelde brood, dat "mik" genoemd werd? 

Moeten alle "mik" -opgaven die op de betekeniskaart van "mik" (kaart 5) boven 
de grote rivieren voorkomen, dan als relieten besehouwd worden uit een tijd toen de 
kloosters de armen met brood bedeelden? Een geleidelijke expansie van het woord 
"mik" vanuit het zuiden lijkt in elk geval niet aannemelijk omdat dan een meer 
aaneengesloten gebied verwaeht zou mogen worden. J uist het verspreid voorkomen 
van "mik" in het noorden maakt de gedaehte aan kloosterinvloed in het verleden niet 
onmogeIijk. Elk klooster dat brood aan de armen uitdeelde, had zijn eigen invloeds
sfeer. Afhankelijk van de grondsoort van het gebied waarin het gevestigd was, zou er 
bruin- of witbrood van rogge of tarwe of zelfs roggebrood uitgedeeld kunnen zijn, 
wat de uiteenlopende betekerussen van "mik" in het noorden zou kLLnnen verklaren. 
Behalve aan een vee! gedetailleerder en vollediger berekeniskaart van "mik" als brood
benaming16 is er ook behoefte aan een onderzoek naar de brooduitdelingen van 
kloosters in het verleden, met name in die gebieden waar de betekeniskaart "mik"
opgaven buiten het kerngebied geeft. 

Met bovenstaande hypothese is het voorkomen van "mik" in het noorden in de 
betekenis van 'luxebrood' eehter niet te verklaren. Aangenomen mag immers wei 
worden dat de armen niet met krentebrood e.d. bedeeId zullen zijn. Missehien moet 
hiervoor aan een direete ondening aan de Brabanders na 1585, althans voor de 
situatie in Noord-Holland, gedaeht worden. "Mik" kent namelijk al in de middel
eeLLwen twee betekenissen. "Mik" was zoweI de benaming voor 'een fijn brood' als 
voor 'armenbrood' (MWB 4 (1899), kot. 1586; Roukens 1937, deel [IA] p. 299). 

16 Zie voor de beperkingen van de betekeniskaarten p. 87 noot 1. 
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van aer .)cnueren P':l://, p. l~b) geett de twee verschIllende betekenissteren van 
"mik" onder het lemma "crome", namelijk "eyn crome off brock broids off eyn mick 
als men in der heren hoeve of in cloistren beckt, mica." Roukens wist de twee 
betekenissen tot een terug te brengen: het kloosterbrood dat bestemd was voor de 
geestelijke heren en voor de armen, was in de ogen van de armen iets fijns; in die van 
ander n was darzelfde brood - juisr omdat het aan de armen uirgedeeld werd - iets 
minderwaardigs (Roukens 1937. dee! [IA] p. 299). Her is echrer de vraag of dir een 
juisre interpretatie is. Roukens heeft namelijk in zijn tudie geen aandachr geschon
ken aan het fcit dar het woord "mik" nu nog steeds 'lOwe! 'het gewone alledaagse 
wittebrood' kan betekenen, als 'fijn tarwebrood bereid met melk en/of eieren, rozij
nen en krenten', dat op kaarr 5 als "Juxebrood" voorkomr. De afwijking in Zuid
Limburg russen Roukens' woordkaarr "Weissbrot" en onze kaart 1, dje op p. 46 
gcsignaleerd werd 'lOU wei eens cen gevolg kunnen zijn van her niet lIit e!kaar 
houden van de generieke en de specifieke berekenis van "mik" in dit gebied. In 
Maastricht komt C mik" namelijk aileen v~~r in de specifieke betekenis van teen Eijn 
wittebrood met melk en eieren of mer krenren en rozijnen bereid ' (Molema 1887, p. 
264; Houben 1905, p. 109; Shepherd 1946, p. 92; Endepols 1955, p. 260). Uir het 
enquetemateriaal blijkt ook dat "mik" in een aanral plaarsen binnen het door Roukens 
aangegeven Zuidlimburgse "mik"-gebied bekend is als 'luxebrood' ('lie kaart 5); in 
Gulpen bijvoorbeeld heet tarwebrood bereid met melk, su.iker en bocer "mik, goede 
mik of ook wei suikermik" (V43: Q203). Ook voor het ' mik"-gebied dar Roukens 
in Belgie aangaf, schijnt de becekeni van 'het Eijnsce carwebrood met krenren' - in 
het Ann.verps (GaiIJiard 1894, ded I p. 178) - of 'het fijnste melkbrood' - in de 
Kempen (Lindemans 1945, p. 58) - voor "mik" te kunnen gelden. 

De twee betekeni sen van "mik" 'loude.n er her bewijs van kunnen zjjn, dat "mik" 
in rwee verschillende perioden ontleend is: de eersre keer bijvoorbeeld teo cijde van 
de Romeinse heren - betekenis ' herenbrood' - en de rweede keer ren cijde van de 
kloosrers ren gevolge van de brooduitdelingen aan de arrnen - betekenis 'armen
brood' - . Een argument dar nier voor deze hypothese pleir, is het feir dar er tOt nu toe 
weinig vroege attestaties van het woord "mik" bekend zijn. Roukens ken de er geen 
van v66r 1460. Ik kon in de literatuur nog vier oudere vinden: in de 14e eeuw -
zonder jaaraanduiding - in Leuven "cramickgen" (De Man 1956, p. 295), in 1428 
voor Arnhem de eerder besproken "klampmicken" (Markus 1907, p. 81) , in 1435 in 
Averbode "karmicken" (Lindemans 1945, p. 58), en in 1438 in Valkenburg "mjcken" 
(DorrCJl 1928, p. 122). 

Hierboven is geprobeerd aIle beschikbare gegevens op een zo veranrwoord mogelijke 
wijze te Lnrerprereren. Her 'lal echrer duidelijk geworden zijn dar de geschiedenis van 
het woord "mik" nog lang nier gescruevCJl is. Wei konden er een aanral argumenren 
gevonden worden die de Romaanse herkomst van "mik" aannemelijker maakren dan 
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een Germaanse, maar de verklaring voor de huidige verspreiding van "mik" in 
Nederland moest zeer hypothetisch blijven. 

6·1·3 Het heteroniem ''stoet'' 

In deze paragraaf zal geprobeerd worden tot een interpretatie van de verspreiding van 
het heteroniem "stoet" te komen. Met het oog hierop zullen de volgende vragen 
gesteld moeten worden. Waarom komt "stoet" in een aaneengesloten gebied voor, 
dat de provincies Groningen, Orente en Overijssel met aansluitende grenszones in 
de provincie Gelderland omvat? Welke betekenis hebben de ge'isoleerde "stoet"
opgaven in de provincie Noord-Holland? Welke waarde moet toegekend worden 
aan de al eerder vermelde (zie p. 46) "stuut" -opgaven in Noord-Brabant, die volgens 
Roukens (1937, deel [IA] p. 297) in de algemene betekenis van 'wittebrood' uit te 
breiden zijn tot een gebied dar de volgende plaatsen omvat: Helmond (L237), Bakel 
(L208), Stiphout (L236), Aarle-Rixtel (L205, L206) en Griendtsveen (L244b)? 

Omdat er te weinig gegevens bekend zijn over de situatie op de Veluwe en in de 
provincie Utrecht (zie p. 45), zal hier geen poging worden gedaan om de huidige 
westgrens van "stoet" te verklaren. Er kan slechts een opmerking over dit gebied 
gemaakt worden. Uit een opgave op de Veluwe (053A: F Ill) mag afgeleid worden 
dar de grens recentelijk in oostelijke richting opgeschoven is door de opmars van de 
naam "wittebrood". Op deze Iijst wordt vraag 2 namelijk met "wittebrood" beant
woord, maar uit de tekst bij 2el7 - waar naar een broodvorm gevraagd wordt die in 
het verleden zeer gangbaar was - blijkt dat FIll vroeger nog tot het "stoet "-gebied 
behoorde. 

Omdat de verschillende etymologieen van "stoet" (zie p. 50-51) de naam vaak in 
verband brengen met een mogelijk oorspronkelijke vorm van het brood, zijn de 
namen uit het enquetemateriaal naast de opgegeven vormen van het brood gezet. Bij 
de vergelijking van de naam "stoet" met deze vormen bleek dat "stoet" in de provin
cies Groningen en Noord-Holland uitsluitend als een brood van een langwerpige 
vorm voorkomt. ls In Drente week de relatie tussen de naam "stoet" en de vorm van 
het wit tarwebrood af van die van de roggestoet. Roggestoet was in Orente aan het 
begin van deze eeuw als broodsoort veel belangrijker dan wit tanvebrood. Roggesroet 
bleek overwegend een ronde vorm re hebben, terwijl wit rarwebrood mcrendee1s 
langwerpig was. l~ Enkele correspondenten (V43: G27, G38) schreven ook dat de 
langwerpige broodvorm van larere datum is. In Overijsse\ en Gelderland is deze1fde 

17 "veellanger, ook op vloer gebakken en 20 ons is "witte stoet'n"." 
18 Alleen in C34 en G14 werd zowel een langwerpig als een rond wittebrood "stoet" 

genoemd. 
19 Krap 2/3 van de roggestoeten was rond, mim 113 langwerpig; vaal< beide vormen in 

dezelfde plaats naast e1kaar. "Stoet" in de betekenis van 'een wit tarwebrood' had nog 
slechts in 1 op de 3 plaatsen - naast lange broden - berrekking op de ronde broodvorm. 
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OnrW1K.Keung wrulr re nemen: de roode broodvormen verliest aan berekenis ren gun
sre van de langwerpjge, rcrwijl de naam "swet" gehandhaafd blijfr.20 

Hoewd "swer" buiten het kerngebied !-tier en daar - Zuid-Holland, Limburg -
als vormnaam voor cen rond brood bekend is - in Friesland overigens ook wcl v~~r 
een langwerpig - moer voor de 20e eeuw geconcludeerd worden, dat de relarie russen 
de broodvorm en de naam "swct", zo deze ooit bestaan heeft, niet meer dwdelijk is. 
Her heen er de schijn van dar de ronde vorm - alrhans in de vorige eeuw - meer 
gangbaar was dan de langwerpige, maar in deze eeuw wordt een relatie russen de 
naam "stoer" en de vorm van her brood niet door de dialecrsprekers gevoeld. Kenne
lijk bestond dit verband ook in de 1ge eeuw al niet meer, gcrujge een opmerking van 
Swaving (1835, p. 326): "In het Graafschap Zurphen en in bijkans geheel Overijssel 
noemt men stoete ( ... ) een zeer groot, meestal rond, somtijds langwerpig brood uit 
weitenmeel gebakken." Over de etymologie van "stoet" in verband met de vorm van 
her brood kao dus geen enkele wtspraak gedaan worden, war op grond van rwintig
Ste-eeuw e broodvormen overigens ook niet veranrwoord zou zijn. Daarmee zou 
men immers extrapoleren over vele eeuwen heen. De gedachre dar er in de vorm van 
her brood continu'iteit door de eeUWCl1 heen bestaat, is zeer aanvaardbaar, en zal toch 
minimaal gesteund moeten worden door historisch materiaal. 

Ook voor de rweede etymologische theorie heb ik geen bewijsmareriaal kunnen 
vinden. "Swer" wordt daarin met mnl. "sruyten" = 'sroten regen' in verband ge
bracht, dat aan de vakraal van de bakkers oncleend tOu zijn: w,itrebrood worde "wie 
die Backer sagen [ ... J "gesrossen"" (zie p. 51). "Gestossen" schijnt geen vakterm te 
zijn, die eigen is aan Dwtse bakkers. De Nederlandse oud-bakker Barendsen (1967, 
p. 112) schrijft, dat het deeg na ongeveer dertig minuten rijzen "z.g. een keer 
doorgestoten" wordt; het "z.g." geeft duidelijk aan dat het hier een vakterm betreft. 
Op deze manier staat "stoet" los van een oorspronkelijke vorm. Omdat het klank
ollderzoek van het begin af aan buitcn deze studie is gehouden (zie p. 24), kunnen de 
klankwettige implicaties van deze theorie hier nict nagegaan worden. A1s "Stoec" 
inderdaad in verband zou sraan mer het doorsJaan van het deeg na her rijzen, dan zou 
dit contrasterende elemenc we de broodbereiding in de naamgeving tot uitdrukking 
zijn gebracht, omdat het "gewone" brood - roggebrood - namclijk niet doorge lagen 
werd. 

Uit verschillende gegevens blijkt dat "stoet" in ons taalgebied als broodnaam al een 
respectabele staat van dienst heeft. Niet alleen omdat Van der Schueren (1477, p. 
385 onder "sture", "stuyt") en Kiliaan (1599, p. 540) het woord al kenden, maar 
vooral omdat Kiliaan aangeefr dat "stuyte" in de 16e eeuw binnen het semantisch 

20 In deze beide provincies was de helft van de roggestoetopgaven rondo Bij wit tarwebrood 
kende men in Gelderland in 2 op de 5 plaatsen ronde stoetenj in Overijssel in 1 op de 3, 
veela! naast langwerpige. 
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veld van het brood betekenisdifferentiatie kende in van elkaar onafhankelijke gebie
den. Hij geeft namelijk: "stuyte, stoete. sax.fris. Strena cerealis, pollinaria, adorea. & 
Panis triticeus quadratus", en: "stuyte. fland.brug.zeland. j. boterham. Panis butyro 
illutus." In de taalgeografie is het regel aan te nemen dat, wanneer een aantal ver
schillende signifie's met eenzelfde signifiant alle hun eigen, elkaar niet overlappende 
gebied hebben, deze etymologisch een zijn (Weijnen 1977, p. 6). Een andere regel 
leert dat, als eenzelfde verschijnsel in uit elkaar liggende gebieden voorkomt, het 
tussenliggende gebied dat verschijnsel ooit ook gekend heeft (Weijnen 1977, p. 12). 
Aangenomen mag dus worden dat "stoet" ooit in het hele Nederlandse taalgebied
en waarschijnlijk ook aangrenzend in Duitsland - als broodnaam bekend is geweest. 
Deze veronderstelling kan met de volgende bewijsplaatsen uit streken die nu buiten 
het kerngebied van "stoet" liggen, ondersteund worden: 

In de 16e eeuw was "stoet" - getuige attestaties ervan uit 1531 en 1558 - als 
broodnaam bekend in Nijmegen (L71), een plaats die nu buiten het "stoet"
gebied ligt (Krom en Pols 1894, respectievelijk p. 327 en 329). Ook wijst kaart 6 
op een vroegere grotere verspreiding van "stoet" in de Gelderse Achterhoek. 
Friesland wordt niet alleen door Kiliaan genoemd. Ook Halbertsma (1836 z.p.) 
vermeldt het Landfries en verder het Platduits. Verder noteert Waling Dijkstra 
(Dijkstra 1900, deel III p. 232) "snit" voor Friesland.2 1 

In Limburg is "stoet" in 1885 in de betekenis van 'klein wittebrood' bekend in de 
dorpen tussen Roermond en Weert (Mertens 1885, p. 229).22 In een iets afwij
kende betekenis is "stut" in Meerlo (L217) en Wanssum (L214) nog bekend 
(V.d. Voort 1973, p. 283). Zie voor Limburg verder ook kaart 6. 
De omvang van het relictgebied in de Noordbrabantse Peel gaf Roukens al aan. 
De correspondent uit Beek (L204) lichtte het bestaan van het woord "stuut" daar 
als voIgt toe: het was een ouderwets komisch woord voor 'een wit tarwebrood', 
dat alleen nog bij enkele oudere mensen uit zijn plaats - en onder andere ook uit 
Lieshout en Gernert - bekend was. Ook de andere correspondent (L208a), die 
"stuut" - naast het eveneens verouderde "weeg" en het meer gangbare "mik" - in 
de betekenis van 'roggestoet' vermeldde, gaf het woord in een affectief geladen 
context: men zei wel dat de bakker de stuut met zeep opjaagde, maar dat was een 

21 Tussen twee haakjes zij hier verwezen naar een opmerking van Hof (1933, p. 248), die 
interessanr is voor de discussie over een Hollandsc expansie in Friesland. In her Friesc 
"stut" is Germ "Cl" voor dentaal overgegaan in "uu", zander dar er een HoHaodse "uu" of 
"ui" -equivalent bcsraar of vroeger bestaan heeft. Hcr ondcrwcksmateriaal geef! voor 
Holland inderdaad uirsluiccnd "oe"-vormen, voor Friesland naasr "uu"- ook vee! "oc"
vormen. 

22 Deze verme1ding is ook van be1ang voor de verklaring van "mik" in de omgeving van 
Roermond, die daar moeilijkheden opleverde (zie p. 61). De door Mertens onderzochte 
plaatsen liggen name1ijk in dit Limburgse "mik" -gebied. Op p. 75-76 komen we nog eens 
op dit gebied terug. 
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raDeIt)e. In de lIteratuur vond Ik nog twee "stuur'-gegevens voor dit gebied, dIe 
de relictpositie van het woord beide in hun woordvorm accentueren, en wel een 
keer in een samenstelling voor Beek en Donk (L204, L204a): "Men bracht 
vroeger de mik rond met de stuutkar" (Anonymus 1965, p. 14). En eenmaal voor 
Gernert (L207) als deel van een tautologie, waaruit de overgang van het ene 
heteroniem naar het andere blijkt: een "mik" die de burgers kochten "werd door 
de boeren meewarig "'ne stiitmik" genoemd" (Vos 1977, p. 17). 
Voor de situatie in Noord-Holland zie men zowel kaart 1 als kaart 6. Daarnaast 
kunnen voor de Zaanstreek nog geraadpleegd worden Eijkman (1880, p. 317) en 
Boekenoogen (1897, ko!. 1032-1033). 
Voor Zeeland en Vlaanderen waar "stute" de betekenis "boterham" heeft, kan 
men behalve bij Kiliaan ook terecht bij het WNT 16 (1934), ko!. 295), het WZD 
(1974, p. 961), Dek (1928, p. 84) en Taeldeman (1979, p. 18-20). 

Uit het omvangrijke verspreidingsgebied dat "stoet" in het verleden beslagen moet 
hebben, kan afgeleid worden dat "stoet" een vrij oud woord is, dat echter al in 
Kiliaans tijd op zijn retour is. Kiliaans lokalisering Fries-Saksisch tegenover Vlaams 
en Zeeuws geeft de terugtocht van "stoet" aan, omdat er een uiteengeslagen massief 
uit spreekt. Op de ouderdom van het woord wijzen verder de volgende feiten: 1. 
"Stoet" had bij Kiliaan de klankontwikkeling van wgerm. "il" tot "uu" al achter de 
rug, want hij noteert zowel "stuyte" als "stoete"; 2. de betekenisdifferentiatie van 
'brood' tot 'boterham' had to en al plaats gehad. 

De huidige verspreiding van "stoet" moet verklaard worden als een zich steeds 
verder terugtrekken van "stoet" naar noordoost-Nederland. Kennelijk heeft het zui
delijke "mik" daar onvoldoende stuwingskracht gehad om "stoet" te kunnen do en 
verdwijnen, en mogelijk is het adjectief "bol" in de betekenis 'zacht, week' daar niet 
bekend geweest, zodat "stoet" daar niet zoals in Noord-Holland de strijd met "bol" 
hoefde aan te binden, maar daarover straks meer. 

Wel heeft "stoet" concurrentie ondervonden van het heteroniem "wegge". De 
huidige zuidgrens van "stoet" in de Achterhoek, die Schaars (1977, p. 234) kende uit 
de studie van Broekhuysen, wordt door Schaars in feite eenvoudig afgedaan met: 
samenval met veel isoglossen uit de agrarische terminologie. Uiteindelijk is deze 
isoglossenbundel voor hem een bevestiging van zijn dialectindeling van Oost-Gel
derland. "Stoet" zou dan tot het dialect van de Noordelijke Graafschap behoren, dat 
vaak aansluit bij een groter, noordelijker gelegen gebied (Schaars 1977, p. 234). Een 
blik op de betekeniskaarten van 'een stoet' (kaart 6) en van 'een wegge' (kaart 7) leert 
echter dat de situatie van de dialectische broodnamen in Oost-Gelderland ingewik
kelder ligt. De Achterhoek moet ooit de contactzone van de twee rivaliserende 
heteroniemen "stoet" en "wegge" geweest zijn, waarbij de betekenis zich uiteindelijk 
opgesplitst heeft in twee semantische deelaspecten (zie p. 15). "Een wegge" werd 
daarbij uitsluitend de benaming voor 'een wittebrood uit tarwe' (zie kaart 7), terwijl 
"een stoet" de naam werd voor 'een wittebrood uit rogge of uit een mengsel van 
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rogge en tarwe' (zie kaart 6).23 "Stoet moet hier lange tijd het meest voorkomende 
woord zijn geweest, getuige Deunk (1971, deel I p. 230), die het lemma "stoet" als 
'een brood' verklaart en er het toelichtende zinnetje bijgeeft: "H6nne stoeten mot 't 
wezzen, ne roggen-, ne weggen- of ne krintenstoeten". De taurologie "weggen
stoeten" illustreert de contactzone nog eens extra, evenals het door Broekhuysen 
gesignaleerde "tarven" -gebiedje hier (zie p. 46). Op p. 93 komen we nog eens op de 
situatie in de Achterhoek terug. 

De relictpositie in Noord-Holland wordt niet alleen bevestigd door de medede
ling dat "stoet" een beetje een plompe uitdrukking is (V43:E8a), maar ze wordt 
vooral ook onderstreept door de relatie tussen "stoet" en het zelf bakken van het 
brood door de consument thuis, waarvan de gegevens alleen uit V 43 gehaald konden 
worden. Een correspondent uit E19 schrijft dat witte brood en roggebrood van de 
bakker kwamen, maar "stoet van jezelf". Uit twintig plaatsen in Noord-Holland 
kwam zowel de naam "stoet" - die hier Of 'wit' Of 'bruin tarwebrood' kan betekenen 
- als een opgave over de herkomst van het brood - dit is: thuis bakken; bakker; deeg 
naar de bakker brengen24 -. Twaalf maal bleek men de stoet zelf te bakken25, acht 
maal kocht men ze bij de bakker26 en twee maal bereidde men het deeg van de stoet 
zelf, dat vervolgens in "stoete-trommels" naar de bakker gebracht werd om het in 
diens oven bij te laten schuiven,u Een optelsom leert dat een aantal plaatsen meer 
dan een van deze mogelijkheden opgaf. 

Ook in de literatuur uit dit gebied kwam de combinatie van de naam "stoet" met 
het zelf bakken een keer voor, en wel voor Langedijk: "In vroeger jaren maakten de 
huisvrouwen nog zelf het brood klaar, de zogenaamde stoet. Zij kochten meel, 
maakten zelf het beslag en deden dat in een stoetetrommmel, d.w.z. een bakr
rommel. De trommel werd door de schoolgaande kinderen 's morgens voor school
tijd naar de bakker gebracht en's middags na schooltijd gebakken en wel terugge
haald" ([Glas enz. 1971], p. 93). Kloekes opmerking dat "stoet" hier zijn oude 
autochtone "oe" -vokaal kon behouden als woord uit de huiselijke sfeer (zie p. 50) 
krijgt een extra dimensie als men weet, dat behalve de consumptie ook de produktie 
van de stoet zich thuis afspeelde. Waarschijnlijk is de benaming "stoet" in Noord
Holland pas de laatste eeuw de bakkerij binnengedrongen, dat wil zeggen sinds het 
thuis bakken minder gangbaar werd en de consument het deeg van zijn stoet naar de 

23 Helaas bevatten de betekeniskaarten niet veel opgaven van 'roggestoet' meer, omdat dit 
een historische broodsoort is geworden. De tegenstelling is echter duidelijk: uit het 
"wegge"-gebied in de Achterhoek kwam geen enkele "stoet"-opgave die 'een wit tarwe
brood' betekende. 

24 Noch bij "bol", noch bij de enkele "wegge"-opgaven in Noord-Holland is er sprake van, 
dat men deze broden zelfbakte. Onder de vele "wittebrood" -opgaven uit Noord-Holland 
trof ik maar twee keer (V43: E8a, E124) het zelfbakken aan. 

25 V43: E16, E19, E20, E23, E24a, E25*, E44, E62a, E68*, E72*, E90, E47. 
26 V43: E16, E20, E28, E49, E50, E52, E56*, E68. 
27 V43: E47, E156. 
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DaKKer Dracnt om net In Olens oven te aoen Dakken. Voorzover net ouae oorkonaen
materiaal uit Noord-Holland geraadpleegd is, bevatte het namelijk geen "stoet"
namen. Dit geeft de indruk dat de broodnaam "stoet" in Noord-Holland al heel 
vroeg als algemeen gangbare term verdwenen is. 

In de betekenis van 'het laatste korstige einde van een brood' heeft de "oe" van 
"stoet" zich in de Zaanstreekwel tot "ui" ontwikkeld (Eijkman 1880, p. 317; Boeken
oogen 1897, ko!. 1032). Kennelijk behoort dit beg rip meer tot de algemene omgangs
taal. Tegelijk met de ontwikkeling van de klank heeft zich hier echter een betekenis
onderscheiding voorgedaan, waardoor "stoet" en "stuit" geen verwarring konden 
veroorzaken. 

6·1·4 Het heteroniem "wegge" 

In deze paragraaf zal geprobeerd worden antwoord te geven op de vraag waarom het 
heteroniem "wegge" als benaming voor 'een wit tarwebrood' voorkomt in de provin
cie Limburg en in de Gelderse Achterhoek. Verder zal aandacht besteed worden aan 
enkele verspreide "wegge" -opgaven elders in het land; nagegaan zal worden of deze 
het gevolg zijn van een expansie van "wegge" of dat ze duiden op een relictsituatie. 

Het verspreidingsgebied van "wegge" is vroeger evenals dat van "stoet" groter 
geweest dan thans. Uit alle provincies in Nederland zijn er oudere ofjongere "wegge"
attestaties te vinden, zelfs tot in Belgic toe, want in het veertiende- en vijftiende
eeuwse Leuven was "wegge" nog een redelijk frequent voorkomende broodbenaming 
(De Man 1956, p. 289). Uit het feit dat de woordenboeken aangeven dat "wegge" 
bovendien bekend is uit het os., ohd., ags. en on. kan geconcludeerd worden dat 
"wegge" in het hele Germaanse taalgebied als broodnaam bekend is of is geweest; iets 
wat niet van "stoet" gezegd kan worden, want die term beperkte zich oorspronkelijk 
tot het Nederlandstalige gebied en de aangrenzende regio in Duitsland. Toch mag 
op grond van deze twee gegevens niet zonder meer de regel van de relatieve ouder
dom toegepast worden, die stelt dat de leeftijd van een taalverschijnsel evenredig is 
met de omvang van de verspreiding ervan (Weijnen 1977, p. 25-26). Weliswaar is 
het verspreidingsgebied van "wegge" omvangrijker dan dat van" stoet", maar "wegge" 
is van oorsprong een specifieke broodnaam, wat van "stoet" nog niet bekend is. De 
meningen over de etymologie van het heteroniem "wegge" waren namelijk eenslui
dend (zie p. 51-52): "wegge" is een broodnaam die zijn naam aan de oorspronkelijke 
vorm van het brood, met name een wig, te danken heeft. In deze specifieke betekenis 
komt "wegge" nog steeds in zuidwest-Nederland voor (Hoeufft 1836, p. 678; Opprel 
1896, p. 89; Van Wee! 1904, p. 111; WZD 1974, p. 484), en wel als "kerstweg
gen".28 Van Weel verme!dt daar expliciet bij, dat ze meestal de vorm van een dubbele 

28 Omdat de kerstwegge te beschouwen is als kleinbrood, kon dit begrip niet op kaart 7 
worden opgenomen. 
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wig hebben. Deze situering bevestigt de regel dat oude vormen ot relatles aan de 
periferie kunnen overleven (Weijnen 1977, p. 14). Aangenomen mag worden dat de 
specifieke benaming "wegge" hier nooit in een generieke is overgegaan zoals in het 
kerngebied (zie voor deze overgang p. 52), waar "wegge" geen relatie meer met de 
wigvorm heeft. Volgens het onderzoeksmateriaal komen er in Limburg namelijk 
zawel ronde als langwerpige broden onder de naam "wegge" voor.29 Elke relatie 
tussen de naam en een oorspronkelijke vorm is daar dus verloren gegaan. 

Het is nu zaak te achterhalen of "wegge" in zijn generieke betekenis ooit een 
grater verspreidingsgebied gekend heeft dan de woordkaart van 'een wit tarwebrood' 
nu aangeeft. Oat lijkt inderdaad het geval. In de huidige provincie Utrecht moet 
"wegge" in de 16e eeuw als algemene broodbenaming zelfs een redelijk sterke positie 
hebben gekend, want in de broodvoorschriften uit 1528, 1535 en 1540 van Amersfoort 
(F ruin 1892, respectievelijk p. 249, 283 en 296) komt alleen het heteroniem "wegge" 
VOOL Veelzeggend voor de positie daar van "wegge" lijkt de woordgroep "alle weggen 
ende broet" in een verordening van 1528 die stelt, dat "aBe weggen ende broet" die 
vroeger een Utrechtse stuiver kostten voortaan een HoBandse stuiver zuBen kosten. 
De opgaven van "wegge" in dit gebied op kaart 1 zijn in verband hiermee als relict te 
interp reteren. 

De situatie in Noord-Holland is minder duidelijk. De twee "wegge"-opgaven op 
kaart 1 in deze provincie zijn algemene benamingen voor 'een wit tarwebrood'. 
Enkele keren werd het woord "wegge" nog genoemd zander dat uit te maken viel of 
hiermee een generieke of een specifieke benaming werd aangegeven. Het materiaal 
bevat ook nog twee keer de - eveneens niet op de kaart gehonoreerde - tautologie 
"weggebol" (V43: E27, E29), die een moment in de geschiedenis doet vermoeden, 
waarop "bol" met "wegge" gerivaliseerd heeft. Zouden we hier te do en hebben met 
relicten van een groter verspreidingsgebied van "wegge" in het verleden, dat aansluit 
bij dat van het hierboven behandelde in Utrecht? Of zou de overgang van de speci
fieke in de algemene benaming zich overal afwnderlijk - en onafhankelijk van het 
kerngebied - hebben voltrokken? Uit Enkhuizen is namelijk uit 1644 de combinatie 
"kars- en paesch-weggen" (Brouwer 1948, p. 175) bekend, gelegenheidsbrood dus, 
dat wel erg sterk aan de huidige "kerstweggen" uit zuidwest-Nederland met hun 
specifieke betekenis van "wegge" doet denken (zie p. 72). 

In het huidige "stoet" -gebied van noordoost -Nederland is het woord "wegge" 
ook bekend geweest en mogelijk niet eens in de specifieke betekenis van een brood in 
de vorm van een wig. Uit 1369 geeft het MWB (9 (1929), kol. 2050) voor Deventer 
de samensteBing "weggenbacker"; in dezelfde kolom komt een citaat voor met "wegge" 

29 Langwerpig: L216, L245, L0247, L249, L250, L265, L266, L267, L268, L269, L270, 
L290, L291, L295, L298, L299, L321, L376, L377, 1381, L434, Q16, Q20, Q39, 
Q99*, Q101, Q103, Q1l7a, Q1l9. Rond: L250, L270, L291, L321, L298, L434, Q16, 
Q34, Q39, Q99*,Q103, Q111,QI17a,Ql19. 
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UH LJl"l'''UV~C;I1, <lUJIU 1.);)'1 . LIe:: uruouzc(ang van l/.:>V Ult .lJoesourg oevat prtJ1.en 
van fljne "weggen" (Van Perersen en Zondervan 1972, p. 47-48). Voor Gronl.ngen 
en Drente geefr Molema (respecrieveiijk 1887. p. 468 n 1889, p. 252) bet lemma 
"wegge" in de berekenis van '(geribd) rarwebrood'. Uir een verordening op de 
broodzerring blijkt dar in 1823 in Noordbroek "regelweggen" gebakken werden 
(Antonides 1973. p. 173), een bena.ming die we in ons mareriaal ook vele malen in 
Friesland voor een geribd wittebrood uit tarwe aantroffen. Ter Laan (1929, p. 1175) 
vermeldt "wegge" ook, maar met de toevoeging "verouderd"; hij schijnt tot 1823 
terug re moeren gaan. om een citaat met "wegge" te kunnen geven. 

Her is opvallend dar' wegge", voorzover het woord buiten het kerngebied voor
komt, de betekenis hecfr van een Bjner soort brood (zie ook hart 7): in zuidwest
Nederland als e n bepaald soorr kersrkoek, in Friesland als "(rigele) wig", dar wil 
zeggen een Bjner soorr bollen, gevormd uit achr aan elkander gehechre deeltjes 
(Dykma 1892, p. 415 en Dijkstra 1900, deel1l1 p. 22). en in noord 0 r-Nederland 
als "krenrewegge". In Dreoce en Overij sci, waar "krencesroer" en "krenrewegge' 
soms weinaast elkaar voorkomcn, schijnt de vorm mer r wegge" vooral gereserveerd 
te worden voor brood mer krenren, rozijnen en eventuecl sucade (D53A vraag 3c), 
tcrwijl "krentestoer" de naam is voor brood met aileen krenten (D53A vraag 3d).JO 
"Krenrewegge" i extra lekkere krentescoet (Buursink 1975), die men bij bijzondere 
gelegenheden ten geschenke geeft, bijvoorbeeld aan kraamvrouwen (Hadderingh en 
Veenstra 1979, p. 156). In de Geldersc Achrerhoek wordt deze lijn voorrgezet. Daar 
verstaar men onder "sroet" - zoal we op p. 70 zagen - wirtebrood uie rogge plus 
evenruee! wat rarwe, en onder "wegge" uirsluirend wit rarwebrood. Dir wirtebrood 
uit tarwe at men aileen op zon- en feestdagen (Van Petersen en Zondervan 1972, p. 
45). 

Zou "wegge" als benaming van een brood in de vorm Van een wig oorspronkcljjk 
misschien vooral op feestdagen gebakken zijn (vgl. de kersrweggen in zuidwest
Nederland en in Enkhuizen), waardoor hee woord later - buieen her kerngebied
een nieuwe specifieke beeekenis, namelijk die van <Sjn brood, luxebrood' kon krij
gen? Dat zou er de oorzaak van kunnen zijn, dar "wegge" als het fijnere brood naast 
"stoet" voor het gewone wirtebrood kon blijven voorrbe taan. De beide heeeroniemen 
voor wittebrood uit earwe ("weir") komen ook aI. in 1558 in de stad Nijmegen naasr 
elkaar voor in de bepaling "dar navolgendc den maeck van den weit die weggen 
wegen sullen vier loot ende dje Stueen 41/210or" (Krom en Pols 1894, p. 329). Her 
verschjl russen "semen" en "wcggen" wordr dus bepaald door "den maeck van den 
weit", dit is waarschijnlijk de uitmaling, en deze is nu juist verantwoordelijk voar een 

30 DS3A: F87, F87a, G48, GS9, G1l3*, G197, G22S, G257. Uit F154 werd het omge
keerde gcmeld. D53A: G2", G 54, G 173, G 177 meld den dat het gewone krentebrood 
"krcllresrocr" hcctte en dar "krentewegge" een bijzonder krentebrood was, bijvoorbeeld 
VOM bepaalde gelegenheden. 
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wit ot een wat grauwer soort brood. Welke van de twee echter Ult de meest Ult

gemalen tarwe gebakken werd, is helaas niet uit te maken. 

En dan nu het kerngebied van "wegge", dat volgens kaart 1 ruwweg aan te geven vah 
met de provincie Limburg en de Gelderse Achterhoek. AI eerder (zie p. 70) werd 
opgemerkt dat zich in de Gelderse Achterhoek betekenissplitsing heeft voorgedaan 
tussen "wegge" en "stoet", waarbij "een wegge" uitsluitend de betekenis kreeg van 
'een wit tarwebrood' en 'een luxebrood'. De consequenties van die betekenissplitsing 
zuBen in hoofdstuk 7 aan de orde komen. 

In Limburg ligt de positie van "wegge" heel anders dan in de Achterhoek. Bij de 
bespreking van "mik" werd al geconstateerd dat "wegge" in het zuiden van Neder
land vanuit het westen verdrongen wordt door het nu nog expansieve "mik" (zie p. 
61). Deze verdringing van "wegge" is hier al geruime tijd aan de gang. Hoeufft 
constateerde in 1836 (p. 678) dat men "nog voor eenige jaren te 's-Hertogenbosch 
aldus langwerpige, aan elkander gebakkene witte brooden" noemde, maar hij herin
nert zich "wegge" niet ooit in Breda voor een brood te hebben horen gebruiken, 
be halve dan in de sam ens telling "kers-wegge". Op de huidige woordkaart is er echter 
in de directe omgeving van' s-Hertogenbosch geen "wegge" -opgave meer te beken
nen. Voor het Noordbrabantse Kempenland noteert De Bont (1958, p. 744) het 
woord "wek" in de betekenis 'wittebrood' nog voor deze eeuw: "Het woord is (was) 
gebruikelijk in Wintelree, Vessem en Middelbeers [ ... J, in Oerle is het bij sommigen 
bekend, meer niet." Omdat hij echter niet aangeeft uit welke graansoort dit witte
brood gebakken werd (zie 5·1), kon dit "wek" niet op kaart 1 worden opgenomen. 
Eenzelfde situatie van haast vergeten zijn, schetst Elemans (1958b, p. 68) voor het 
Noordbrabantse Huisseling: "[ ... J wegge, een woord dat nog slechts door de aller
oudsten gekend wordt." De huidige aantasting van het Limburgse "wegge" -gebied 
door "mik", die ook al onder het heteroniem "mik" beschreven werd (zie p. 61) 
blijkt ook uit de opmerking: "wek wordt thans aangevoeld als enigszins "boers"" 
(Endepols 1955, p. 497), een wel heel andere positie van "wegge" dan buiten het 
kerngebied, waar met "wegge" steeds een bijzondere soort van £ljn wittebrood be
doeld werd (zie p. 74). 

Pas nu is het mogelijk tot een hypothese te komen over de doorbraak in het "wegge"
gebied in de omgeving van Roermond door "mik". Historisch gezien beschikken we 
over de volgende gegevens in dit gebied: "mik" was in elk geval al in de tweede helft 
van de 18e eeuw in het Overkwartier van Gelre bekend (zie p. 61). Mertens, die in 
1885 het dialect van de dorpen russen Roermond en Weert - naar zijn zeggen niet 
volledig (p. 211) - beschreef, gaf voor dit gebied niet "mik", maar wel "stoet", 
" ( )" " ." 'kl· . b d' " h'" b d' (M 1885 stoete n , stuutJe = em wItte roo ,en weg = tarwe roo ertens , 
respectievelijk p. 229 en 233). Misschien mogen we op grond hiervan aannemen, dat 
"stoet" in de omgeving van Roermond in relictpositie was; mogelijk vormde het 
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!JCUICU CClI geuee! mer ner sruur -geolea In ae reel, waartoe Koukens ook Gnendts
veen (L244·b) rekende, en dar we eveneens tOt relictgebied hebben verldaard (zie p. 
69-70). Dc linrvorm die "mik" in de omgeving van Roermond op kaarr 1 vel'coonr, 
moet mis chien niet in verband met "mik" gebracht worden; mogelijk wijst deze 
lintvorm (vgl. Weijnen 1977 p. 15) op de vroeger reliccsitllacie van "scoer" in dit 
gebied. Toen de posit.ie van "smC[" al te benard werd, kon "wegge" - dat daar 
mogelijk nog weI io een of andere specil1eke berekenis bekend wa - zich llier in 
principe vesrigen, doordat dit zowel noordelijker als zuidelijker van dC'le omsrreken 
heerste. Omdae "mik" echter inmiddel ill opmars was gekomen, moest het ouder 
"wcgge" het van her jongere, mogelijk in die tijd ook expansieve "mik" verliezen. 
Om deze hypothese te bevest.igen wllen lokale, historische teksren nader ondcrwcht 
moeten worden op het voorkomen van "stoet", "mik" en "wegge" in dit gebied. 

6·1· 5 De verspreiding van de term "wittebrood" 

De bespreking van de samenstelling "wittebrood" kan k~rr blijven. De huidige 
verspreiding ervan is voor een groot dee! te verklaren met "HoUandse expansie" en 
"invloed van het ABN" in moderne tijd. De naam "wittcbrood" is er verantwoorde
lijk voar dat de verspreidingsgebieden van de onderscheiden heteroniemen niet meer 
uit konden dijcn, of beter: dat ze vanuir het westen voortdurend k1einer zijn gewor
den. Door de benanling "wittebrood" worden de kerngebiedeo van elk heeeroniem 
zelfs van binnenuir aangetasr, want eell aanral sreden31 , maar ook k1einere plaar en in 
gesiorcil hereroniemgebieden geven al "witrebrood" op. Tach is de diffusie van 
"witrebrood" niee alleen met Hollandse expansie en invloed van het ABN verklaard. 
"Witrebrood" is narnclijk een conmucrie die al vrij vroeg buiten het westelijk dee! 
van het Nederlandsralige gebied voorkomt, nog voordar er sprake kon zijn va11 enige 
invloed vanuir Holland. Zo is "witbroie" in 1558 in Nijmegen bekend (Krom en 
Pols 1894, p. 329); twaalfjaar vroeger, namelijk in 1546, kome her in 's-Hertogenbosch 
v~~r (Van den Heuvel 1946, dee! n p. 521), rerwijl er al in 1386 in Devemer 
meldjng gemaakr warde van de aanschaf van een nieuwe "wirrenbroerkorf' (Camenul/J
rekeningen 1908, p. 323). Uit deze laatste artestatie, die de vorm heeft van een 
samensrelling uit "wirrenbroer" en "korf", mag her courant zijn van her woord 
"wirrebrood" afge1eid worden. Invloed vanuit Hol1and of van eeo westeljjke scluijftaal
(raditie kan in deze rijd niet aan de woordvorm ten grondslag liggen omda de 
IJsselsreden in de 14e eeuw zeLf mach tiger zijn dan het westen. Her zal nog twee 
eeuwen duren eel' hee economisch en culrureel overwichr van Holland een feit is en 
dar is voorwaarde voar enigerlei varm van expansie (zie p. 10-11). 

De hierboven genoemde vroege attestaties van "wittebrood", evenals her feit dat 
in Duitsland "Weissbrot" ook een aigemeen gangbaar woord is (Rhein. Wtb. 9 (1964-

31 Bijvoorbeeld Leeuwarden, Deventer, Almelo, Arnhem. 
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1971), kol. 396) - waarbij geen invloed van het Nederlands te veronderstellen is-, 
doen vermoeden dat "wittebrood" een constructie is die overal naast de bestaande 
heteroniemen gevormd kan worden, lOnder dat er meteen aan westelijke invloed 
gedacht hoeft te worden. Een spontane woordvorming "wittebrood" is immers overal 
denkbaar, waar "brood" behalve een speciale broodsoort 66k 'brood in het algemeen' 
betekent. In gebieden waar dialectbenamingen gangbaar zijn, zal "wittebrood" waar
schijnlijk steeds een verzamelnaam geweest zijn, die alle lokale benamingen insloot. 
Van der Schueren verklaarde het lemma "witbroot" in 1477 (p. 504) al met een 
opsomming van de dialectbenamingen "wegge", "semele", "stuten", "mycken". Ook 
uit de volledige tekst van de eerder genoemde attestatie uit 1558 in Nijmegen kan 
afgeleid worden, dat "wittebrood" de bestaande heteroniemen overkoepelde: "up 
guedesdach post Assumptionis Marie anna LVIII is den beckeren angegeven angande 
dat witbroit, dat navolgende den maeck van den weit die weggen wegen sullen vier 
loot en de die stuten 41/2 loot, bis toe eynen anderen tijt" (Keom en Pols 1894, p. 
329). 

Om de huidige verspreiding van "wittebrood" te verklaren zal dus zeker gedacht 
moeten worden aan spontane woordvorming, die overal op kon treden omdat de 
betekenis van de term "wittebrood" opgebouwd is uit de som van de betekenissen 
van twee samenstellende delen die voor elke dialectspreker begrijpelijk zijn. In de 
ABN-gebieden is "wittebrood" vrijwel exclusief geworden en zijn alle heteroniemen 
die er ooit bestonden op de achtergrond geraakt. In situaties die sterk door het ABN 
bdnvloed worden - bijvoorbeeld de steden in gesloten heteroniemgebieden - verlie
zen de heteroniemen hun dominerende positie het eerst ten gunste van de naam 
"witte brood" die als spontane constructie al bekend was en die nu steun ondervindt 
van het ABN. Op het platteland handhaven de heteroniemen "wegge", "mik" enz. 
zich mogelijk langer, hoewel ze ook daar momenteel sterk terrein verliezen, gezien de 
opmerkingen bij vraag 2a van D53A zoals: "witbrood, vroeger witstoet" (bijvoor
beeld C1l5), of: "stoet" hoor je bijna nooit meer zeggen (C36a). Ditlaatste werd me 
bevestigd tijdens een bezoek aan Beerta (CI32), waar een informant vertelde dat 
wittebrood vroeger "stoete" genoemd werd, maar tegenwoordig "wittebrood". Het 
woord "stoete" lOU alleen nog bij de oudere mens en bekend zijn; als die gestorven 
zijn, lOU "stoete" volgens hem ook verdwenen zijn. Eenzelfde soort opmerking werd 
in Aalten (M9) gemaakt: vroeger werd er van "wegge" en "stoet" gesproken, terwijl 
er tegenwoordig alleen nog gebruik wordt gemaakt van de aanduidingen "wit" of 
"grijs". Het onderzoeksmateriaal geeft de indruk dat het Friese "bole" minder con
currentie van de term "wittebrood" ondervindt dan bij de andere heteroniemen het 
geval is. 

Oat kaart 1 ondanks de sterke opmars van "wittebrood" nog lO'n duidelijk 
regionaal patroon in de namen van 'een wit tarwebrood' opleverde, is te verklaren 
door de volgende twee omstandigheden: 
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de mtormanten van het P.). Meertens-Instituut zijn veelal oud en zijn derhalve in 
staat de vroegere benaming te geven; 
de informanten zijn erop getraind, min of meer los van de frequentie van de 
woorden in het levend taalgebruik, de dialectbenarning van een gevraagd begrip 
te geven. 

De woordkaarten weerspiegelen dus niet de taalwerkelijkheid anna 1978 (zie ook p. 
38). Omdat een dialectkaart bedoeld is "als een totaalbeeld van het hele taalgebied 
met het oog op regionale schakeringen" (De Rooij 1978, p. 107), geven de kaarten 
uit deze studie dus een regionaal beeld van de dialectische broodbenamingen, zoals 
die in de 20e eeuw nog bestonden. 

6·2 Verklaring van de woordkaart "Een roggebrood" (kaart 2) 

De twee vragen die zich op grond van het kaartbeeld van 'een roggebrood' laten 
stellen, zijn: Waarom heet roggebrood in Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, 
Gelderland, Limburg en het oosten van Noord-Brabant alleen maar "brood"? Zijn 
de "zwartbrood" -opgaven in de Gelderse Achterhoek en Limburg en hier en daar 
verspreid over het land relicten van een verspreidingsgebied dat vroeger groter was 
dan nu? 

Er zal niet worden gestreefd naar een verklaring voor het verschil tussen "(rogge)
brood" en de Friese klankvorm "(rogge)brea", omdat een klankonderzoek niet bin
nen de probleemstelling van deze studie valt (zie p. 24). Het is misschien alleen 
aardig, de aandacht te vestigen op Het Bildt - de door Kloeke (1927, passim) 
aangewezen Hollandse taalenclave in N oord-Friesland - waaruit in plaats van "brea"
"brood" -opgaven binnenkwamen. 

"Roggebrood" lijkt op het eerste gezicht de normale benaming voor de brood
soort die gebakken wordt uit gebroken of gemalen rogge. Het is zeker de naam die 
overal begrepen wordt, tot in het "zwartbrood" -gebied toe. Als men echter vooral de 
gebieden in ogenschouw neemt waar men veel roggebrood at (zie kaart 9) en waar 
dus de benaming ervoor het meest functioneerde, dan blijkt niet "roggebrood", maar 
"brood" daar de meest gebruikelijke naam te zijn geweest; dit valt eenvoudig te 
verklaren: "brood" heeft naast 'brood in het algemeen' voor de taalgebruiker immers 
een tweede betekenis, namelijk 'het alledaagse brood'. Ook Weijnen (1957, p. 193) 
nam aan dat het regionaal voorkomen van "brood" -sec in de specifieke betekenis van 
'roggebrood' verklaard moet worden uit een situatie waarin het alledaagse, normale 
brood roggebrood is geweest. Deze situatie moet dan voor het hele oosten van 
Nederland gelden of gegolden hebben. Kaart 9 bevestigt het overheersen van rogge
brood in de broodconsumptie aan het begin van deze eeuw in het grootste deel van 
dit gebied. Alleen in Friesland lag de consumptie van wit tarwebroood toen al iets 
hoger, en in Noord-Brabant en Drente was het verbruik van roggestoet - of "rogge
mik" zoals deze broodsoort in Noord-Brabant heette - hoger dan dar van rogge-
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brood; brood uit tarwe was in de laatste twee provincies vrijwel geheel onbekend. We 
schijnen echter niet ver in het verleden terug te moeten gaan om ook in deze 
gebieden een hogere roggebroodconsumptie aan te treffen. Voor 1836 vermeldt 
Hoeufft (p. 85) bijvoorbeeld dat er in Breda "onder den gemeenen man meestal en 
bij de dienstboden veelcijds, roggenbrood gegeren" werd. Naarmare we verder terug~ 
gaan, 7..a.1 mogelijk ook de roggebroodconsumptie meer roenemen. Een domlnerend 
roggebroodverbruik is geen vreemd verschijnsel in gebieden zoals Noord~Brabant en 
Drenre, die voornamelijk uit zandgronden besraan. Tarwe werd nauwelijks ver~ 
bouwd, wel rogge. Nog in 1968 verbouwde men in de provincie Noord~Brabant
met uitzondering van een smalle strook kleigrond in her noordwesten - geen rarwe, 
terwijl de roggeteelt in het midden en oosten van de provincie zeer groot was. Ten 
westen van de rivier de Donge nam de intensiteit waarmee rogge geteeld werd, echrer 
snel af (Atlas van Nederland 1963, blad XIII~3), en juist in de omgeving van de 
Donge ligt de grens van "brood" met zijn specifieke betekenis van 'roggebrood' (vgl. 
ook kaart 3 en de kaart "Betekenis van brood" bij Weijnen 1957, p.190). 

Her iJl het taalgcbruik van oost~Nederiand heersende onderscheid russell de 
rermen "brood" ell "roggebrood" - c.g. tussell "brood" en "zwarrbrood" - is dus nier 
lingu·jscisch van aard. Her berusr direct op het zaakverschijnse1 van de aard van de 
broodconsumprie, dar wil 'leggen "brood" kan alleen daar de berekeni van 'rogge~ 
brood' hebben, waar roggebrood het normale, dagelijkse brood is of is geweest. En 
indirect berust dit onderscheid op het in een gebied verbouwde broodgraan, wat 
weer sanlenhangt met de grondsoofr, het klimaar e.d. Een enkel citaac rer illustracie: 
"In mijn jonge jaren was brood gelijk aan roggebrood en wictebrood ofwegge was 
luxe [ .. . J. De oorzaak was roggebrood had je Vall jezdf en wittebrood moest worden 
gekocht (geld was schaarst (D53A:F199). Her verspreidingsgebied van "brood" op 
kaart 2 is dus in grote lijnen te verklaren door de teelt van het landbouwgewas rogge. 
Voor de gebieden waar wel tarwe en geen rogge verbouwd werd en waar "brood" 
toch 'roggebrood' becekenr (Groningen bijvoorbeeld) zijn ingewikkelder interpreta~ 
ties nodig, zoals de landbouwsituatie in het verleden, de aanvoer van rogge, de 
traditie. Een dergelijke rdacie zal nader onderzocht moeten worden door het histo
risch broodonderzoek. 

Naarmate de consumptie van roggebrood in Nederland meer en meer afneemt, 
zaJ "brood" zijn betekenis van ' roggebrood' ook steeds meer verliezen. Deze omwik
keJing is nier denkbeeldig. Aan h r begin van deze eeuw was roggebrood in het 
noorden, oosten en widen van het land weliswaar nog overwegend het alledaagse 
brood, maar omstreeks 1960 maakte roggebrood maar 5% van het totale brood
verbruik in Nederland meer uit (Het brood in de Nederlandse voeding 1961, p. 3 en 
93). Niet voor niets schreven een aantal correspondenten als antwoord op vraag 1 
van D53A, dat met de term "brood" vroeger'roggebrood' werd bedoeld. Hieruit mag 
worden afgeleid dat deze broodsoort ook in het oosten van Nederland steeds meer 
"roggebrood", c.q. "zwartbrood", in plaats van "brood"-sec genoemd gaat worden. 
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ueze OmWUffi:eung IS Op kaart 1. aJ waar te nemen, want er zijn veel plaatsen, 
waarvoor het antwoord op vraag 7 van D53A zowel "brood" als "roggebrood", c.q. 
zowel "brood" als "zwartbrood", was. 

Wat de term "zwartbrood" betreft, vermeldt het MWB (6(1907), kol. 1564) dat 
"zwartbrood" naast "roggebrood" voorkwam; er worden echter geen citaten met 
"zwartbrood" gegeven. Her WNT (13(1924), kol. 878) schrijft onder het lemma 
"roggebrood" "voorheen ook: zwarrbrood". Ook hier ombreken echter illustrerende 
voorheelden met "zwartbrood". Bij her doornemen van bet Illij onder ogen gekomen 
historische mateciaal zijn geen "zwartbrood' -artcsraries opgevaHen, renzij her we 
1860 daterende "brea" = 'zwart- of roggen-brood' (Halbensma 1969, p. 188) uit 
Friesland meegerekend wordr. "Roggebrood" i steeds de enige voorkomende term. 
Zelfs het ZuidUmburgse WyIre dar nu middenin her "zwartbrood" -gebied ligt, kende 
omstreeks 1600 "roggen brodt" (Habets 1891 , p. 68). Behoorde de rerm "rogge
brood" tot de schrijftaaltraditie en besrond "zwartbrood" misschien aileen in de 
volksmond? 

De enige gegevens die nu over de term "zwartbrood" beschikbaar zijn, zijn af
komstig uit de twee onderzoeksIijsten. Daarin worden een aantal opmerkingen over 
de naam gemaakt: 
K195: geeft zowel de term "roggebrood" als "zwartbrood"; het zelfgebakken rogge

brood, dat sinds de tweede wereldoorlog verdwenen is, heette "zwartbrood "; 
L145: de naam "zwartbrood" is ouderwetser dan "roggebrood", maar wordt nog 

wel gebruikt; 
L204: met "roggebrood" en "zwartbrood" wordt hetzelfde bedoeld. De naam "zwart-

brood" is echter ouderwerser en wordt ook minder gebruikr. 
Uit deze opmerkingen krijgt men de indruk dat "zwactbrood" vroeger ook in Noord
Brabam bekend was en dat de nu op de kaart voorkomende opgaven daar relicten 
zijn. 

Over de naam zelf merkt Ll45 nog op: "Ik denk dat zwartbrood als regensteUing 
tegen de witte mik gebruikt werd. " De-le veronderstelling zal zeker juis[ 1.ijo. Als we 
daarbij bedenken dat roggebrood in Noord-Brabant en Limburg - in tegensrelling 
rot noord-Nederland - juist bij uitstek niet ZWart maar egaal middelbruin van kleur 
is, wordt de gedachte aan I zwartbrood" als concrastbenaming wei 'leer aanneme1ijk. 
Bij conrrastbenamingen schijnt het er nier in de eerste plaars om re gaan of de 
werkeIijkheid exact weergegeven wordt. Slechrs cen van de twee componenten lijkt 
in overeensremming mer de werkelijkheid re boeven zijn. Zoals her onderscheid 
russen blauwe en groene drwven in de taal versimpeld wordt tot blauwe en witte 
druiven, wordt de tegensteLling russen egaal wit- en egaal bruingekleurd brood ten 
'lwden van de grate rivieren lingulscisch teruggebracht ror wit en zwart. In de gebie
den waar roggebrood binnen de torale broodconsumpcie lange tijd de voornaamste 
broodsoort was, Ujkt de opposirie cussen roggebrood en alle andere broodsoorten 
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taalkundig niet sterk genoeg uitgedrukt te kunnen worden: niet alleen "bol", "mik", 
"stoet", "wegge" tegenover "brood", maar zelfs "witte mik" enz. tegenover "zwart
brood". Ook in de Gelderse Achterhoek waar in Lintelo (M48a) zowellichtbruin
als zwartgekleurd roggebrood bekend is, wordt de oppositie russen roggebrood en de 
andere broodsoorten niet opgeheven om deze twee roggebroodsoorten te benoemen. 
Beide kleuren roggebrood blijven "zwartbrood" heten; tegenover elkaar worden ze 
alleen nader onderscheiden op grond van de smaak, respectievelijk "zeut" en "zoer 
zwartbrood". Overigens meldt een correspondent uit Winterswijk (Ml3) dat "zwart
brood" hier jong is: vroeger zei men "brood", tegenwoordig "zwartbrood". 

Voor de verklaring van het voorkomen van "zwartbrood" in Nederland is ook de 
opmerking illustratief uit Bodegraven (E180), liggend in een gebied waar rogge
brood geen - althans niet in het recente verleden - belangrijke rol in de brood
consumptie heeft gespeeld. De correspondent schrijft: het brood wordt hier altijd 
naar de kleur benoemd, dus: wit, bruin, grijs, donkerbruin (= 'volkoren'). Logisch 
dus dat nog donkerder brood "zwart" wordt genoemd. In deze opmerking zouden 
we misschien een bevestiging mogen zien van de al eerder veronderstelde mogelijk
heid (zie p. 80), dat "zwartbrood" een term uit de volksmond is, die evenals de term 
"wittebrood" (zie p. 77) op elk gewenst moment spontaan ontstaan kan. Met deze 
hypothese zou behalve de "zwartbrood" -vermelding uit Bodegraven ook de eerder 
genoemde opgave uit Friesland (zie p. 80) bij Halbertsma verklaard zijn, evenals het 
gebruik van "zwartbrood" te Urk (Kuyper 1979, p. 39), in het Gentse en te Leuven 
(L.D. 1962, p. 482). "Zwartbrood" zou dus naast het tot de officiele taal behorende 
"roggebrood" kunnen voortbestaan als een vorm van lokale taalschepping. Langs de 
Duitse grens zal er ongetwijfeld sprake van Duitse invloed zijn. In Duitsland schijnt 
"Schwarzbrot" namelijk een meer gangbare term te zijn dan "Roggenbrot", al is het 
laatste woord daar ook niet onbekend. In de Duitse zaakliteratuur over brood en in 
de Duitse region ale woordenboeken wordt echter voornamelijk de naam "Schwarz
brot" gehanteerd. "Schwarzbrot" moet er ook al oud zijn, want de naam is uit de l3e 
eeuw uit Essen overgeleverd (Muller 1914, p. 14). Een kaart van de Duitse roggebrood
namen zou echter ook hier - evenals bij de namen van' een wit tarwebrood' - voor de 
verklaring van de Nederlandse situatie zeer nuttig kunnen zijn. 

Het Limburgse "zwartbrood" is overigens niet alleen verklaard door Duitse in
vloed. De term "roggebrood" is er mede minder gebruikelijk, omdat het woord 
"rogge" er niet gangbaar is. Rogge werd in Zuid- en midden-Limburg tot aan de lijn 
Lottum - Sevenum "koren" genoemd (Weijnen 1957, p. 192). Juist ten zuiden van 
deze lijn begint het "zwartbrood" -gebied; de noordgrens van dit gebied is daarmee 
intern-lingu'istisch verklaard. De taalsituatie van de algemene naam "koren" in de 
betekenis van 'rogge', die - evenals bij "brood" in de betekenis van 'roggebrood' -
toegeschreven kan worden aan het overwegende belang dat rogge in dit gebied moet 
hebben gehad (Weijnen 1957, p. 190), resulteert dus niet in een "korenbrood"
gebied, maar in een "koren" - plus "zwartbrood" -gebied. Aansluitend in Belgie wordt 
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vol gens lJe Meyer overal van "roggebrood" gesproken (zie p. 20). Als zijn kaart juist 
zou zijn, dan moet de rivier de Maas hier een scherpe scheiding in de roggebrood
benamingen teweeg hebben gebracht. 

Bij de beantwoording van D53A werd vijfmaal de relade "koren" = 'rogge' tot 
uitdrukking gebracht; meestal bleek men daardoor zelfs in de war te zijn geraakt bij 
het invullen van de lijst: 
L290: vraag 4, waarin de ABN-term "volkorenbrood" viel, is met "zwartbrood" 

beantwoord; 
L376: het antwoord op vraag 7 is "zwartbrood" of "korenbrood"32; 
QIOl: het antwoord op vraag 7 is "brood onbekend", maar in vraag 1 en 9 valt de 

term "zwartbrood". Wordt het woord "rogge" hier zeUs niet begrepen? 
Ql96: bij vraag 4 en 5 wordt opgemerkt dat de vragen verkeerd gesteld zijn: volko

renbrood bevat geen tarwemeel; volkorenbrood = roggebrood, aldus de cor
respondent; 

Q208: vraag 7 is niet beantwoord, maar vraag 4 levert de namen "koanebroewet", 
"sjwatsbroewet" op. 

Overigens valt op kaart 2 de invloed van het ABN af te lezen uit de "roggebrood"
opgaven in dit "zwartbrood"-gebied, vooral in midden-Limburg. De hier en daar 
over heel Nederland verspreid voorkomende "rogge"- of "roggen"-opgaven kunnen 
als term verklaard worden door weglating van "brood"; daarvan geeft het MWB 
(6(1907), ko!. 1565) al voorbeelden uit Haarlem. 

Bij het zoeken naar een mogelijke relatie tussen woord en zaak bleek dat er in de zaak 
roggebrood grote verschillen bestonden tussen het noorden en het zuiden van N e
derland. De grote rivieren vormen in grote lijnen de grens. In het noorden is het 
roggebrood voocnamelijk zeer donker tot zwart van kleur, wat een gevolg is van de 
zeer lange baktijd; het brood is er grof van structuur omdat de rogge er slechts 
gebroken of eventueel grof gemalen wordt; het roggebrood wordt er bovendien 
meestal zonder enige toevoeging van gist of zuurdeeg bereid. In het zuiden heeft 
roggebrood een egaal middelbruine kleur als gevolg van een kortere baktijd; het is 
van fijn gemalen rogge gebakken, waardoor de strucruur van het brood ook fijn is en 
het is vrijwel steeds met zuurdeeg bereid. Daar komt nog bij dat tijdens het onder
zoek met enige schrik geconstateerd werd, dat het roggebrood in het zuiden van 
Nederland vaak vermengd werd met een deel tarwe. Deze vermenging tast de 
eenduidigheid van het begrip "roggebrood" wel heel sterk aan. Ze heeft er bij de zaak 
wittebrood om methodologische redenen toe geleid een strikte scheiding aan te 
brengen tussen wit tarwebrood en roggestoet (zie 5·1). Ook bij roggebrood zou dit 
een logische consequentie zijn geweest, indien dit zaakverschil v66r het onderzoek 

32 "Korenbrood" komt niet op kaart 2 voor, omdat deze term minder dan 15x in het 
materiaal opgegeven werd (zie p. 43 noot 6). 
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geconstateerd was. Uit de woordkaart van 'een roggebrood' blijkt echter achteraf, dat 
deze regionaal verschillende roggebroodsoorten in de naamgeving niet hebben door
gewerkt, waarschijnlijk doordat ze niet in een plaats naast elkaar voorkwamen; dit 
laatste was bij wittebrood wel het geval. Gecondudeerd zou dus kunnen worden dat 
zelfs vrij grote regionale verschillen in een zaak geen consequenties voor de nomen
datuur hoeven te hebben doordat eenzelfde naam in de communicatie geen verwar
ring kan stichten. 

Ten slotte nog een korte opmerking over het westen van Nederland. Veel correspon
denten schreven hier, dat er geen roggebrood gebakken, laat staan gegeten, werd. 
Kaart 9 bevestigt dit ook; aIleen in de kop van Noord-Holland at men deze brood
soort vrij vaak. Kennelijk geeft men in het westen de naam "roggebrood" dus alleen 
op, omdat hij nu eenmaal gevraagd wordt, maar erg gefunctioneerd zal hij er niet 
hebben, althans niet als naam voor menselijk voedsel. Uit 140 (V43), K93 (V43) en 
K124 (V43 en D53A) kwam de mededeling dat roggebrood er wel voor de paarden 
gebakken werd; het was er uitsluitend paardevoer (V43:K93). 

6·3 Samenvatting 

In deze paragraaf zullen in grote lijnen de belangrijkste ontwikkelingen samengevat 
worden die gezorgd hebben voor de huidige diffusie in de benamingen van 'een 
roggebrood' en 'een wit tarwebrood', zoals die op de woordkaarten te zien zijn. 

De woordkaart van 'een roggebrood' die lingu·istisch gezien niet bijzonder inte
ressant is, omdat het aantal erop voorkomende heteroniemen wel zeer beperkt is, kan 
voor een belangrijk deel vanuit de extern-iingulstische factor van de broodconsumptie 
verklaard worden: in het noorden, oosten en zuiden van het land was het dagelijks 
brood roggebrood; dit hoefde niet nader gespecificeerd te worden. De naam "brood" 
was voldoende; alle andere broodsoorten waren bijzonder en behoefden een van 
"brood" onderscheiden naam. In west-Nederland waar veel tarwebrood gegeten 
werd, differentieerde men roggebrood van tarwebrood door het woord "brood" met 
de graansoort nader te bepalen, dus "rogg-ebrood". "Roggebrood" was de algemeen 
gangbare term, want in oorkondenboeken e.d. is alleen sprake van de naam "rogge
brood", tot in het huidige Zuid-Limburg toe (zie p. 80). "Brood" en "zwartbrood" in 
de betekenis van 'roggebrood' komen als benaming voorzover mij bekend niet in 
officiele stukken voor. De term "zwartbrood" lijkt een produkt van spontaan taalge
bruik, dat zich in midden- en Zuid-Limburg naast "brood" een vaste positie kon 
veroveren, doordat het woord "rogge" er ontbrak. In Limburg speelt dus naast de 
extern-lingulstische factor van de broodconsumptie - namelijk bij de diffusie van 
"brood" - ook een intern-iingulstische verklaringsfactor een rol- bij de verspreiding 
van "zwartbrood" -. Langs de grens - Limburg, Gelderse Achterhoek - ondervindt 
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··zwartbrood" bovendlen steun van het Ouitse "Schwarzbrot" dat het in Duitsland 
als officiele term juist van "Roggenbrot" gewonnen schijnt te hebben. 

Bij de bespreking van de woordkaart van 'een wit tarwebrood' bleken "stoet" en 
"wegge" de oudste Germaanse heteroniemen voor 'een wit tarwebrood' te zijn. 
Welke van de twee als generieke benaming het oudst is, valt niet met zekerheid te 
zeggen, omdat "wegge" in het kerngebied een ontwikkeling heeft doorgemaakt van 
vormnaam - met name van een wigvormig brood - naar algemene benaming; wan
neer deze ontwikkeling zich heeft voltrokken, is niet duidelijk. De situaties in de 
Gelderse Achterhoek en in de omgeving van Roermond do en vermoeden dat "stoet" 
daar een oudere taallaag vertegenwoordigt dan "wegge". Een diepgaand onderzoek 
van de historische situatie van de broodnamen in Roermond en omstreken (zie p. 
75-76) zou uitsluitsel kunnen geven over de relatieve ouderdom van de heteroniemen 
"stoet" en "wegge" als algemene broodbenaming; ook een soortgelijk onderzoek in 
Duitsland zou al zeer verhelderend kunnen zijn. 

"Stoet" moet vanouds een benaming voor een eenvoudig, mogelijk zelf gebakken 
brood geweest zijn. Dit wordt zowel in het oosten als in het westen van het land 
bevestigd. In Noord-Holland bleef"stoet" namelijk als relictnaam bewaard voor het 
eigen gebakken brood - tegenover de term "bol" waarmee men het door de bakker 
gebakken brood aanduidde -, en in het oosten onderscheidt "stoet" zich nog al eens 
van "wegge" als naam voor het meer eenvoudige brood. 

"Wegge" is in perifere gebieden hier en daar nog als "kerstwegge" in haar meest 
oorspronkelijke betekenis bekend. Mogelijk werd het wigvormige brood vooral op 
feestdagen gebakken, want "wegge" is in grote delen van het land ook de naam voor 
'een fijn wittebrood', waarbij de relatie met de vorm van een wig verloren schijnt te 
zijn gegaan. In het kerngebied is de naam "wegge" noch met de oorspronkelijke 
vorm, noch met de latere specifieke betekenis van 'een luxebrood' verbonden. 

Het heteroniem "bol" is duidelijk jonger dan "stoet", omdat het "stoet" uit 
Noord-Holland en Friesland verdreven heeft. Aan de benaming "bol(lebrood)" ligt 
vrijwel zeker een adjectivisch "bol" = 'week, zacht' ten grondslag; de naam "bol" zal 
dus oorspronkelijk een oppositie uitgedrukt hebben met een harde, vaste brood
soort, mogelijk roggebrood. Stonden aan de wieg van de "bollen" misschien de eerste 
"bollebrood" -bakkers, die hun produkten niet aIleen door het kiezen van een andere 
naam wensten te onderscheiden van de thuis gebakken stoeten (zie p. 71), maar die 
zich tegelijk ook wensten te distantieren van de produkten van de roggebrood
bakkers (zie p. 60)? Hoe het ook zij: in recente tijd opponeerde "bol" nog met het 
veel vastere en hardere roggebrood. 

Het heteroniem "mik" zal ons land vanuit het zuiden binnengekomen zijn, wat 
door het huidige kaartbeeld bevestigd wordt. Hoe de verspreiding ervan precies tot 
stand gekomen is, is niet zeker. Het is denkbaar dat "mik" via de Romeinen als luxe 
broodsoort naar noordelijker streken is gebracht, waarna de kloosters voor de hui
dige verspreiding van het woord hebben gezorgd door het voor een meer alledaags 
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brood te gebruiken. "Mik" is namelijk al vanaf de middeleeuwen in deze twee 
betekenissen bekend. "Mik", dat behalve "wegge" ook "stoet" - gezien bijvoorbeeld 
de situatie in de Peel en in midden-Limburg - verdreven moet hebben, is het enige 
heteroniem dat nu nog expansief is, zij het slechts in een richting; in het westen kan 
"mik" het namelijk niet winnen van het door het ABN gesteunde "wittebrood", 
maar in het oosten kan het de strijd wel aan met het dialectische "wegge". 

De naam "wittebrood" is van oorsprong niet speciaal aan west-Nederland gebon
den. Als spontane constructie was hij ook daarbuiten bekend. De huidige diffusie 
van "wittebrood" is dus niet alleen te verklaren door invloed van het ABN en door 
economisch en cultureel overwicht van Holland. Wel lijkt taalontlening aan het 
westen in de tegenwoordige tijd de voornaamste oorzaak voor de achteruitgang van 
de heteroniemen. De opmars van "wittebrood" verloopt soepeler, doordat de term 
"wittebrood" niet als vreemd ervaren wordt. 
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7 

Het woordveld van de namen der broodsoorten 

In het vorige hoofdstuk, waarin met de interpretatie van de kaartbeelden van kaart 1 
en 2 het tweede deel van de probleemstelling van dit onderzoek centraal gesteld 
werd, is de situatie van de broodnamen simpeler voorgesteld dan ze in werkelijkheid 
is. Met opzet werd er aileen over de heteroniemen aIs simplex- "bol", "mik", "stoet", 
"wegge" - gesproken, terwijl een blik op kaart 1 leert dat "witte wegge", "witte bol" 
enz. voor de diaIectsprekers ook geen vreemde term en voor een wit tarwebrood zijn. 
Wil ook deze benamingen recht gedaan worden, dan is het no dig het hele woordveld 
van de broodnamen nader in ogenschouw te nemen. Daarmee is tegelijk het derde 
deel van de probleemstelling aan de orde gesteld, namelijk de samenhang tussen de 
regionaIe broodbenamingen. Over deze samenhang zaI dit hoofdstuk gaan. 

Hoewel er in de probleemstelling aileen gevraagd wordt naar de samenhang 
tussen de namen van 'een wittebrood' en 'een roggebrood' (zie p. 25) - en dus niet 
naar het complete woordveld - vereist juist de verklaring van termen als "witstoet" 
enz., dat ook de namen van de andere broodsoorten in de studie betrokken worden. 
Om enigszins greep op het woordveld te krijgen, zijn van elk simplex betekenis
kaarten getekend, die - hoewel ze hun beperkingen hebben1 

- ten aanzien van de 

Deze betekeniskaarten moesten om twee redenen onvolledig blijven: 
1.0p de dialecdijst is gevraagd naar de regionale benaming voor een wit tarwebrood, een 

bruin tarwebrood enz., en niet naar de betekenis van "een bol", "een mik" enz. in elk 
dialect, wat voor een goede betekeniskaart wel nodig is. Alleen bij "een brood" (vgl. 
D53A vraag 1) is dit gebeurd. De betekeniskaarten moesten dus - met uitzondering 
van kaart 3 - op basis van indirecte gegevens worden samengesteld. 

2. Hoewel D53A ontworpen is met de gedachte het hele broodcomplex in een keer af te 
vragen, bleek achteraf, dat daartoe niet alleen de namen van de verschillende brood
soorten, maar ook die van het klein brood (kadetjes, krentebol enz.), de boterham, het 
kapje van een brood enz. behoorden. De eerder besproken heteroniemen komen daar
bij namelijk soms als term terug, bijvoorbeeld "mikjes" in Groningen als naam voor 
kleinbrood, "mikke" in de Achterhoek en "stuitje" in Noord-Holland als term voor de 
eerste snee van het brood (vgl. Taalatlas aflevering 8, nr. 5). Incidentele vermeldingen 
van de heteroniemen met de betekenis van diverse vormen van kleinbrood zijn niet op 
de kaarten gehonoreerd, omdat ze niet systematisch verzameld konden worden. 
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namen der broodsoorten de taalwerkellJkheld 10 grote lIJnen waarschljnhJk weI dek
ken. Incidenteel zijn deze kaarten in het vorige hoofdstuk al benut. In dit hoofdstuk 
zullen ze centraal staan. 

Voordat in de tweede, centrale paragraaf van dit hoofdstuk de plaats geanalyseerd 
kan worden, die elke variant van een heteroniem binnen het regionale woordveld 
van de namen der broodsoorten heeft, moe ten eerst de betekeniskaarten 3 tim 7 
beschreven worden; hieraan zal de eerste paragraaf zijn gewijd. Mochten ee in het 
vorige hoofdstuk al partiele verklaringen voor die kaarten zijn gegeven, dan wordt 
daaraan kort gerefereerd. Overeenkomstig het derde deel van de probleemstelling, 
dat resulteerde in onderzoeksvraag 10 (zie p. 28), zullen dan in paragraaf2 vooral de 
relaties tussen de benamingen van 'een wit tarwebrood' en 'een roggebrood' duide
lijk moeten worden. In paeagraaf 3 wordt ten slotte ingegaan op de elfde en laatste 
onderzoeksvraag (zie p. 28), waarin het verschil tussen de stofnaam en de soortnaam 
van de broodnamen weed aangesneden. 

7·1 Beschrijving van de betekeniskaarten 

De enige van de vijfhier te bespreken betekeniskaarten die op een rechtstreekse vraag 
- namelijk D53A vraag 1 - is gebaseerd, is de kaart "Een brood" (kaart 3). Deze 
kaart is in het vorige hoofdstuk al enkele keren ter sprake gebracht om de inteepreta
tie van de twee woordkaarten daar mogelijk te maken. In feite weed kaart 3 daarmee 
tegelijk ook zelf verklaard. Zoals we daar al constateeeden, blijkt het simplex "brood" 
in het hele oosten van het land uitsluitend 'roggebrood' te betekenen. Voor de 
verklaring daarvan werd aangesloten bij Weijnen (1957, p. 193): als men in een 
gebied met het algemene woord "brood" uitsluitend 'roggebrood' bedoelt, mag aan
genomen worden dat het normale, alledaagse brood er ooit roggebrood geweest is. 
Kaart 9 bevestigde deze situatie. Dit gegeven werd op p. 79 weer in verband gebracht 
met de verbouw van rogge op de zandgronden van Nederland. Uit de betekeniskaart 
blijkt dat "een brood" een enkele keer - vooral in Noord-Brabant - niet alleen 'een 
roggebrood', maar daarnaast ook 'een bruin tarwebrood' kan betekenen. In het 
westen van Nederland, waar men op de klei tarwe verbouwt, wordt met "een brood" 
Of'een bruin' Of'een wit tarwebrood' bedoeld, soms ook een combinatie van beide, 
dus alle brood uit tarwe. Een aantal correspondenten moet moeite met deze vraag 
hebben gehad, want soms werd spontaan geantwoord dat men "brood" alleen als 
verzamelnaam kende; ook bleef de vraag vaak onbeantwoord. 

Het kaartbeeld van de kaart "Een brood" wijkt af van die van de andere vier 
betekeniskaarten. Op kaart 4 tim 7 tekenen zich namelijk steeds gebieden af waar de 
afgebeelde term met een grote concentratie voorkomt in meer dan een betekenis? 

88 

Als een heteroniem in een plaats voorkwam als benaming van 'een wit tarwebrood', 'een 
bruin tarwebrood' en 'een roggestoet', dan is op de kaart het teken "aile so orten brood 



Buiten die gebieden vertonen zich op de kaart grote witte vlekken of zijn hier en claar 
verspreide opgaven of clusters waarneembaar waar het betreffende heteroniem een 
specifieke betekenis heeft. 

Kaart 4 "Een bol" heeft duidelijk Friesland als kerngebied. Daar wordt met het 
woord "bole" echter niet alleen - zoals in hoofdstuk 6 min of meer werd gesugge
reerd - 'een wit tarwebrood' aangeduid, maar ook 'een bruin tarwebrood' en allerlei 
vormen van luxebrood, zoals "krintebole", "sukerbole". Zelfs het kleinbrood - dat 
niet op deze kaart opgenomen kon worden (zie p. 87 noot 1) - heet er "boltsjes". 
Om de verschillende soorten brood die met "bole" aangeduid kunnen worden, 
onderling te onderscheiden, zijn nadere specificaties nodig. Vandaar dat er op de 
woordkaart van 'een wit tarwebrood' naast "bole" ook "witte bole" enz. voorkwam. 
In Noord-Holland komt "bol" als soortnaam uitsluitend in de zin van 'een wit 
tarwebrood' voor. Verder is het woord daar - evenals elders in noord- en west
Nederland - bekend als vormnaam, namelijk in de betekenis van 'een rond brood', 
wat een gevolg moet zijn van de betekenis "bol" = 'rond voorwerp' (zie p. 59). 

Evenals de woordkaart van 'een wit tarwebrood' wijst ook de betekeniskaart "Een 
mik" (kaart 5) Noord-Brabant, midden-Limburg en het zuidoostelijk deel van het 
Gelderse rivierengebied als gebied aan waar "mik' haar grootste dichtheid heeft. 
"Mik" wordt daar gebruikt als benaming voor 'een wit tarwebrood', 'een roggestoet', 
verschillende vormen van luxebrood en soms ook voor 'een bruin tarwebrood'. Deze 
broodsoorten kunnen in de naamgeving van elkaar onderscheiden worden door 
verbijzonderingen, bijvoorbeeld "witte mik", "roggemik", "krentemik". Buiten dit 
kerngebied heeft "mik" niet zoals "bol" of "stoet" of "wegge" een eenduidige beteke
nis. De betekenis van 'een luxebrood', die vooral in Zuid-Limburg en Noord-Hol
land voorkomt, is wel het meest gangbaar, maar daarnaast is "mik" zonder duidelijk 
regionaal patroon ook bekend als 'een roggebrood', 'een bruin tarwebrood', 'een 
roggestoet', 'een wit tarwebrood', als kleinbrood en als vormnaam. De willekeur 
waarmee "mik" buiten het kerngebied aan verschillende broodsoorten - tot zelfs 
roggebrood toe - gekoppeld is, zou een ondersteuning kunnen zijn van de hypothese 
dat het woord "mik" door de kloosters verb reid is (zie p. 65). Elk klooster kon in 
principe immers een andere broodsoort aan de armen uitdelen. "Mik" als vormnaam 
stond meestal voor een op de ovenvloer gebakken langwerpig of rond brood (vgl. de 
vormen d en e op D53A van vraag 2,4, 5, 6 en 8).3 

minus roggebrood" gebruikr, om dar de term dan kellnelijk noeh afhankelijk was van de 
graansoort noeh van de Ideur van her brood. Ook plaatsgebrek op de kaart noodzaakte 
hiertoe. In de kerngebieden kwam de betekenis <Iuxebrood' nog al cens wegens plaats
gebrek te vervallen. 
Op kaart 5 is her "mekkebrood" van Goeree-Overflakkee en uit Zeeland niet opgeno
men; dit staat voor 'brood van eigen (rarwe)meel dat men bij de bakker liet bakken' (vgl. 
ook WZO p. 577-578). Zonder Idankonderzoek is niet uit te maken of dit "mekke" 
etymologiseh met "mik" in verband zou kunnen staan. 

Ret woordvetd van de namen der broodsoorten 89 



1'Io..aan 0 .cen sroet toont aan aat er m l'leaerlana twee gebleden ZIJn met een 
grote concentratie van "stoet" als broodnaam. Het ene omvat de provincies Gronin
gen, Drente, Overijssel met aansluitend uitlopers in Gelderland; het andere omvat 
Noord-Holland ten noorden van het IJ. In her Oostnederland e "stoet"-gebied kan 
"stoet" gebruikt worden voor 'een wit tarwebrood', teen roggestoet', teen bruin 
tarwebrood' en diverse vormen van luxebraod; ook komen er "stoetjes" - kleinbrood 
- voor, al konden die niet op de kaart ingetekend worden (zie p. 87 noot 1). De 
broodsoorten worden ook in deze regio onderling onderscheiden door nadere speci-
e:.. ct)) d ". () ))" » "b " rlcatles aan stoet toe te voegen, us: wit te stoet, roggestoet, roene stoet 
enz. In Noord-Holland, waar "stoet", zoals we op p. 71 zagen, overgeleverd is als 
naam voor een eigen gebakken brood, betekent "een stoet" in het noorden voorna
melijk 'een bruin tarwebrood', zuidelijker komt de naam ook voor 'een wit tarwe
brood' voor. Incidenteel werden er nog andere broodsoorten voor "stoet" vermeld. 
Mogelijk hangen deze verschillende betekenissen van "stoet" samen met de soort 
brood die men gewoon was zelf te bakken. Buiten deze twee gebieden is "een stoet" 
voornamelijk als 'een rond brood' bekend. 

Op de betekeniskaart "Een wegge" (kaart 7) tekenen zich twee gebieden af waarin 
"wegge" een grate dichtheid hecft. Deze gebieden zijn door verspreide opgaven min 
of meer met elkaar verbonden. Het eerste gebied omvat de provincie Limburg, waar 
echter in de omgeviog van Roermond een witte vlek waarneembaar is; her tweede 
gebied is de Gelderse Achterhoek. In Limburg heeft "wegge" de betekenis van 'een 
wit tarwebrood', 'een roggestoet', diverse vormen van luxebrood en ook wel van teen 
bruin tarwebrood'. Om de verschillende broodsoorten van elkaar te onderscheiden, 
wordt ook hier de term "wegge" nader gespecificeerd tot "witte wegge", "krentewegge" 
enz. De betekenis 'roggestoet' van "wegge" is in Zuid-Limburg aanzienlijk minder 
vertegenwoordigd dan in Noord-Limburg. De Gelderse Achterhoek kent "wegge" 
alleen in de betekenis van 'een wit tarwebrood' en 'een luxebrood'. Buiten deze 
gebieden is "wegge", zoals in hoofdstuk 6 bleek, meestal de naam voor een zeer 
speciaal brood; in Drente en Overijssel is de "krentewegge" een zeer bijzonder krente
brood naast de eenvoudiger "krentestoet" (zie p. 74) en in Friesland is "wig" de naam 
voor een brood bestaande uit aan elkaar gebakken stukjes deeg, regeltjes (zie p. 74). 

7·2 Samenhang tussen de narnen van de broodsoorten 

In deze paragraaf zal de regionale nomenclatuur van de broodsoorten voornamelijk 
in haar onderlinge afhankelijkheid beschouwd worden. Voorzover deze bijdraagt tot 
de verklaring van de diffusie der broodnamen, zal daarmee een laatste stukje inter
pretatie van de woordkaarten aan die uit hoofdsruk 6 worden roegevoegd. Met name 
de betrekkingen tussen de namen van 'een wit tarwebrood' en die van 'een rogge
brood' horen aan het eind van deze paragraaf duideujk te zijn geworden. 
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Omdat de geleding van het woordveld in het oosten van het land aanzienlijk 
verschilt van die uit het westen is aan elk een afzonderlijke subparagraaf gewijd. 

7·2·1 Ret oosten van Nederland 

Uit de beschrijving van de betekeniskaarten in de vorige paragraaf blijkt dat de 
heteroniemen "bol", "mik", "stoet" en "wegge" in hun kerngebied een veel ruimer 
betekenisscala hebben dan alleen 'een wit tarwebrood', waarvan in hoofdstuk 6 nog 
werd uitgegaan. In de dialecten worden de verschillende broodsoorten van elkaar 
onderscheiden door de heteroniemen nader te specificeren. Een voorbeeld: de bete
kenis van "weg" in Meerlo-Wanssum is: 'mik of brood van diverse meelsoorten'. Als 
verschillende broodsoorten worden dan genoemd: "rogge-", "weite-", "krinte-", "witte
" en "grieze weg" (V.d. Voort 1973, p. 324-325). Hoe moet men dan verklaren dat 
er op de woordkaart "Een wit tarwebrood" naast "witte wegge", "witte bol" enz. toch 
zo vaak alleen maar "wegge", "bol" enz. te zien is? Het is zeer aannemelijk dat we hier 
met eenzelfde vorm van economisch taalgebruik te maken hebben als bij "brood"
sec, dat in een groot deel van Nederland de bijzondere betekenis van 'roggebrood' 
heeft; dat werd daar verklaard met de dominerende positie van roggebrood binnen 
de totale broodconsumptie van het betreffende gebied. Het zonder meer aannemen 
van een dergelijke overheersende positie van wit tarwebrood is echter niet zonder 
meer plausibel, omdat "bol", "mik" enz. juist in die gebieden als simplex voor 'een 
wit tarwebrood' optreden, waar ook "brood" -sec voorkomt. Kaart 9 bevestigt daar 
ook wei een hoge consumptie van roggebrood, maar spreekt een dergelijke situatie 
voor wit tarwebrood tegen. Roggebrood is daar absoluut de meest gebruikelijke 
broodsoort geweest; wit tarwebrood kan het hooguit relatief zijn of zijn geweest, dat 
wil zeggen: binnen de broodsoorten die met "bol", "stoet" enz. aangeduid worden, 
kan wit tarwebrood de meest gangbare broodsoort zijn geweest, bijvoorbeeld omdat 
die soort als enige - naast roggebrood - werd gebakken. Een correspondent uit L262 
(D53A) schrijft namelijk: "Tegenwoordig hebben de bakkers veel soorten brood in 
allerlei vormen, maar 60 a 70 jaar gel eden alleen mik (van tarwe, dat bij de molenaar 
werd gekocht) en brood (van rogge, die zelf gekweekt werd en bij de mulder gema
len)." Een ander voorbeeld waaruit het beperkte lokale aanbod in het verleden 
spreekt, geldt voor BI02 (D53A): "Tot aan de tweede wereldoorlog kende men in 
mijn geboorteplaats alleen roggebrood (= brood), wittebrood (= stoet) en krente
brood (= krentestoet)." Het is duidelijk dat in deze plaats de benaming "stoet"-sec 
voor 'een wittebrood' kon volstaan. Alleen de minder gebruikelijke broodsoort "krente
stoet" had een specificatie no dig, maar" witte stoet" moet overbodig zijn geweest; dat 
werd pas nodig toen hier in en na de tweede wereldoorlog ook bruine stoeten voor de 
dagelijkse broodmaaltijd gangbaar werden. 

Volgens deze gedachtengang is het ook zeer goed denkbaar dat er plaatsen ge
weest zijn, waar "stoet"- of "mik"-sec niet 'wit tarwebrood' maar 'roggestoet' bete-
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Kenae, eenvoucllg omdar deze broodsoorc daar binnen de mer "stoet" aangeduide 
so orten de meest gangbare was. Uir de volkskundeLi;sten blijkt dat deze situarie aan 
het begin van de eeuw in vee I plaarsen in Drenre besrond; tegenwoordig heeft wit 
tarwebrood ook daar die po itie vedaI overgenomen. 

BehaIve dit lokaIe aanbod van de broodsoorten heeft ook het individuele consump
riegedrag van de diaIectspreker invloed op de naamgeving. Voor een consument die 
- eventueel naast roggebrood - gewoonlijk aUeen maar wit en nooir bruin tarwe
brood eer, is "een bol", "een mik" enz. per definirie een wir rarwebrood en als hi; 
vasre klanr is bij de plaatselijke bakker hoeft hij meestaI zelfs in de winkel zijn "bol" 
of "mik" nier nader te specificeren, omdat de verkoopster wel weer welke broodsoorr 
de kJam mer dat woord bedoelr. Een hereroniem dar de potenrie heeft meerclere 
broodsooncn aan re duiden kan dus zowel op inclividuecl, aIs op lokaal of regionaal 
niveau naasr eell aIgemene berekenjs een specifieke betekeni krijgen. In de laatste 
betekenis [reffen we "bol" -, "mik" -, "sroer" - en "wegge" -sec op de woordkaart van 
'een wit rarwebrood' (kaart 1) aan. 

T ellen we aIle op de betekeniskaarren voorkomende inhouden uit de kemgebieden 
van "bol", "mik", "sroer" en "wegge" bi; elkaar op, dan blijkt de meer algemene 
berekenis van "mik", "stoet" en "wegge" daar 'wir tarwebrood', 'roggestoer', 'bruin 
tarwebrood' en 'luxebrood' re kunnen omvarren, waarbij aan re tekenen vaIt dar de 
vorm van het brood, gezien de anrwoorden op de vragen b tim g Ult D53A ,er niet 
relevam is voor de naamgeving. Her semantische veld van "bol" Lijkr op het eersre 
gezicht een uitzondering te vormen, omdat deze term in Friesland niet de berekenls 
van 'roggestoet' heeft. Het is echter nog de vraag of "bol" daartoe de potemie mist. 
Het is 'leer goed mogelijk dat "bol" dit betekenisaspect nooir gekregen heeft, omdat 
de broodsoort roggesroer in Friesland niet voorkwam (zie kaart 9). Hetzelfde geldt 
voor aile heteroniemen ten aanzien van het betekenisaspect 'bruin tarwebrood'. In 
oost-Nederland, waar roggebrood de voornaamste broodsoort was, was bruin tarwe
brood lange rijd vrijwel onbekend (zie kaart 9). Het feit dat 'een bruin tarwebrood' 
aanzienlijk minder vaak dan 'een wit tarwebrood' of'een roggestoet' op de betekenis
kaarten voorkomt, kan hiermee verklaard worden; 'bruin tarwebrood' is een vrij 
nieuwe betekenis van de heteroniemen. Her semantische veld van de heteroniemen 
hangt dus in sterke mate samen met het aanbod van de broodsoorten in de verschil
lende gebieden. 

Gezien het voorgaande lijkt het niet erg speculatief om - voorlopig aIleen nog 
maar op grand van de betekeniskaarten - te constateren dat de betekenis van elk 
heteroniem in de kerngebieden tendeert in de richting van 'aIle soorten brood die in 
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Deze vragen leverden voornamelijk namen op bestaande uit het in een gebied heersend 
heteroniem plus een nadere vormbepaling, bijvoorbeeld 'tromstoet", "knipbole", "plaat
mik", "vloerwegge". 



de regio gangbaar waren, met uitzondering van roggebrood'. Oat dit niet met een 
oogopslag uit de betekeniskaarten afleesbaar is, wordt veroorzaakt door het feit dat er 
in de vragenlijsten niet rechtstreeks gevraagd is: Welke broodsoort(en) kunnen in uw 
plaats aangeduid worden met "een bol", respectievelijk "een mik", "een stoet" of 
"een wegge"? 

Met het aanwijzen van het semantische veld van de heteroniemen in de kerngebieden 
is het mogelijk geworden enkele gebieden die vol gens de beschrijving in 7·1 tot twee 
kerngebieden behoorden, nader in ogenschouw te nemen. Noord-Holland werd 
zowel bij "bol" als bij "stoet", en de Gelderse Achterhoek bij "stoet" en bij "wegge" 
als kerngebied genoemd. Volgens bovenstaand criterium zouden deze regio's tot het 
kerngebied van een van de betreffende heteroniemen gerekend kunnen worden, als 
dit heteroniem er 'alle soorten brood minus roggebrood' betekent. Dit is echter niet 
het geval. "Een bol" betekent in Noord-Holland vooral 'een wit tarwebrood', terwijl 
"een stoet" er weliswaar 'een wit' of 'een bruin tarwebrood' kan betekenen - overi
gens in van e1kaar onderscheiden gebieden -, maar het woord schijnt in het recente 
verleden aileen voor het eigen gebakken brood gebruikt te zijn (zie p. 71). Misschien 
dat er ooit een tijd is geweest, dat Noord-Holland tot het kerngebied van "stoet" 
behoorde - bijvoorbeeld toen men al het brood nog thuis bakte -, en mogelijk in een 
latere tijd ook tot dat van "bol" - bijvoorbeeld toen er naast roggebroodbakkers 
"bollebrood" -bakkers voorkwamen -, maar in de 20e eeuw is dat in geen geval meer 
zoo Voor beide heteroniemen is N oord-Holland een relictgebied. 

Wat de Gelderse Achterhoek betreft, daar heeft zich, zoals we op p. 70 hebben 
gezien, in het verleden betekenissplitsing tussen "stoet" en "wegge" voorgedaan. 
"Een wegge" betekent - en betekende - er 'een wit tarwebrood' en"een stoet" tot 
voor kort alleen 'een roggestoet'. Hoewel roggestoet er als broodsoort verdwenen is, 
heeft de naam "stoet" er zich - zij het aarzelend en misschien niet voor lange tijd
tot een nieuwe betekenis weten te ontwikkelen. Met de komst van het bruine tarwe
brood5 heeft "stoet" daar namelijk recent een betekenisovergang van 'roggestoet' 
naar 'bruin tarwebrood' doorgemaakt6, waardoor de betekenissplitsing tussen "stoet" 
en "wegge" intact bleef, zij het dat de inhoud ervan enigszins gewijzigd werd. De 
positie van "stoet" lijkt hier echter aanzienlijk zwakker dan die van "wegge".7 Deson-

Deze broodso\}ft was hier volgens opmerkingen uit G247*, M13 en M48 (D53A) vroe
ger niet bekend. 
D53A: G222, G225, G247*, G257, M9 en M46 kennen een "stoet"-benamingvoor een 
bruin carwebrood. Alleen uit G247* kwarn ook "wegge" ("grieze wegge or seoete'). 
Uir de meeste plaatsen in dit gebied kwamen v~~r bruin rarwebrood voora1 namen als 
"bruinbrood", "griesbrood", "tarwebrood" (D53A: G221 , G247*. G248, G249, M2, 
MIO, M 13 M40, M46, M48'), waaruir blijkt dat de resistemie van "stoet" in deze streek 
in de tegenwoordige tijd 7.wak is, wac nog niee ten aanzien van "wegge' uit her ondcrzoeks
materiaal bJijkr. De eerder geciteerde opmerking van een informant uit Aalren Cue p. 77) 
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danks mag de Gelderse Achterhoek ook niet tot het kerngebied van "wegge" in de 
ruime zin van 'alle soorten brood minus roggebrood' gerekend worden; deze streek is 
alleen kerngebied van "een wegge" in de specifieke zin van 'een wit tarwebrood'. De 
Achterhoek was dus in het verleden een overgangsgebied, wat toen resulteerde in de 
betekenisdifferentiatie van "stoet" en "wegge, en het is een overgangsgebied gebleven 
tot nu toe. 

Noch Broekhuysen, noch Schaars hebben aandacht besteed aan deze betekenis
splitsing in hun onderzoeksgebied (zie p. 70). De isoglosse die Broekhuysen in de 
Achterhoek voor "stoete" = 'wittebrood' trok, is niet onjuist - zie daarvoor ook kaart 
1 -. Wel was het onjuist dat Schaars er zijn dialectindeling voor oost-Gelderland in 
bevestigd zag, want het woord "stoete" strekte zich tot in het recente verleden als 
'roggestoet' en in deze eeuw als 'bruin tarwebrood' een stuk zuidelijker uit dan hij op 
grond van Broekhuysens kaart aannam. Juist in micro-onderzoeken zou men meer 
oog voor dergelijke taalverschijnselen mogen verwachten. 

Een bevestiging van de constatering dat de inhoud van "een bol", "een mik" enz. in 
de richting van 'alle soorten brood minus brood' tendeert, kan ook afgeleid worden 
uit de volgende bloemlezing van spontane opmerkingen: 

"brea" geldt alleen voor 'roggebrood', andere soorten allemaal "bole" (V 43: B 113; 
D53A: B23); 
"brood" is of was 'roggebrood', alle andere brood is "stoet" (V43: C193, G14; 
D53A: C1, C68a, C1l8, CI52, F87a, G48, G54, GI7l); 
'zwart' of , rogge brood' was "brood", overige "mik" (V43: K195); 
v66r 1940 verstond men onder "brood" 'roggebrood', alle andere soorten vielen 
onder de benaming "mik" (D53A: L180**). 

Oit de antwoorden op de broodvraag voor de Europese taalatlasB blijkt eveneens dat 
het woordveld van de broodnamen in sommige dialecten uit twee componenten 
bestaat, want er kwamen uit een aantal plaatsen twee woorden binnen: "brood" en 
"stoet" uit G54, G182, G252, en "brood" en "wegge" uit L217, L290 en Q20. 
Overigens mag niet voorbijgegaan worden aan de vele opmerkingen waaruit blijkt 
dat men vroeger "brood" tegen roggebrood zei, maar daarover straks meer (zie p. 97 
e.v.). 

Het woordveld van het brood heeft - of had in elk geval tot omstreeks de eerste 
wereldoorlog - in de dialecten van noord-, oost- en zuid-Nederland twee polen, die 
men vooral in de tijd toen roggebrood nog de voornaamste broodsoort was, strikt uit 
elkaar hield. In een artikel met de treffende titel "Brood is brood en stoet is stoer" 
beschrijft Buursink (1969, p. 86), hoe zijn "brood- en stoetwereld een geweldige 
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toont echter aan dat ook "wegge" in recente tijd buiten het levend taalgebruik is komen te 
staan. 
ALE Q1, vraag 351 (zie voor de vraagstelling p. 39 noot 3). 



optater" kreeg, toen de schooljuffrouw uit de eerste klas "stoet brood ging noemen en 
zij het brood, als ons voornaamste voedsel, volkomen negeerde." Hij eiteert vervol
gens met instemming een Twents gedichtje waarin het zinnetje "'n Brood is ginnen 
stoeten" voorkomt. Aan deze zegswijze - die overigens niet alleen in het "stoet"
gebied geldt - is de titel van deze scrip tie ontleend, omdat het uit twee componenten 
bestaand woordveld er zo kernachtig in tot uitdrukking komt. Oat "stoeten" in het 
zinnetje "'n Brood is ginnen stoeten" te vervangen is door de andere heteroniemen 
blijkt bijvoorbeeld uit de opmerking uit F5* (D53A): "roggebrea is brea [;] bolle is 
gjin brea, dat is bolle". Ook "mik" opponeert voor de dialectspreker met "brood" 
blijkens het rijmpje "Va breud wordde greut, Va mik wordde dik" (De Bont 1958, 
p. 117 en V 43: L262), dat de kinderen te horen kregen als ze te veel om witbrood 
zanikten (V43: L262). Aan het dagelijks gegeten roggebrood kende men dus de 
eigenschap 'gezond' toe - je wordt er groot van -, terwijl "mik" alleen maar als 
lekkernij beschouwd werd, die dik maakte. 

Wat "mik" betreft, is de hier behandelde tweedeling van het woordveld trouwens 
in hoofdstuk 2 (zie p. 21) al even aan de orde geweest bij de bespreking van het 
artikel van Van Gompel (1975, p. 4) over de broodnamen in Reusel, waar gerefe
reerd werd aan de opmerking: "Het deel van het Onze Vader: "Geef ons heden ons 
dagelijks brood" zal door velen in onze streken ongetwijfeld een dialectische inter
pretatie gekregen hebben, d.w.z. Onze Vader diende wel voor brood te zorgen, maar 
niet voor mik". Deze stelling, die nu beter te begrijpen is, wordt bevestigd door de in 
de volksmond levende uitdrukking: "Gif ons hede ons dagelijks brood en 's zondags 
een mikske" (Trijsburg 1975, p. 4). 

Een laatste, taalgeografisch echter het sterkste, bewijs van de samenhang in het 
woordveld tussen de twee componenten "brood" = 'roggebrood' en "bo!", c.q "mik", 
"stoet", "wegge" = 'aile soorten brood minus roggebrood', is het feit dat deze twee 
taalverschijnselen zich in hetzelfde gebied voordoen. De regio waar "een brood" 
gelijk is aan 'een roggebrood' (zie kaart 3) omvat namelijk de kerngebieden van 
"bo!" , "mik", "stoet" en "wegge", en die beide taalverschijnselen schijnen elkaars 
gebieden niet te overschrijden. Helaas vertoont midden-Nederland bij gebrek aan 
gegevens witte vlekken op de kaarten, waardoor de lokalisering van de grenzen daar 
niet exact bekend is.9 Onze constatering over een mogelijke cO"incidentie van de 

Wei is geb1ekcn dat er in dit gcbied een apart heteroniem voor ' roggestoet', namelijk 
"klci(n)rog" of "krogge(n)", bes[aar, een taalsiruatie die we uit gecn ander gcbied van 
Nederland kcnnen en die crop wijst dat di t gebied de kenmcrkcn van eell overgangs
gebied heefr. De siruarie van cen kerngebied kan zich hier namelijk niet voordocn, omdat 
geen heteroniem hier meer 'aile soo[rcn brood minus roggcbrood' kan becckenen, van
wege het besraan van "kJeinrog" := ' roggeS£Ott'. Di t woord bad vrocger een groter vcrsprei
dingsgebied dan alleen de Veluwe en de p rovincie Utrecht, wam in de geraadpleegde 
bronnen uit de 17e eeuw komt "d einrog" bij hcrhaling vooe in sreden zoals Amsterdam. 
Enkhu iztn, Haarlem (bijvoorbeeld respecaevelijk Vall Dillen 1933, p. 1; Brouwer 1948, 
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westgrens van --brood-- = 'roggebrood' en die van de hier behandelde heteroniemen 
moet zich dus beperken tot Noord-Brabant. In deze provineie lijkt er op het eerste 
gezieht op de beide betekeniskaarten (kaart 3 en 5) geen sprake te zijn van samenval 
van de isoglossen van "brood" en "mik". De westgrens van "brood" = 'rogebrood'
waarvoor het kaartje "Brood" van Weijnen (1957, p. 190) voor Noord-Brabant een 
gedetailleerder beeld oplevert - ligt ongeveer bij de rivier de Donge. "Mik" komt 
weliswaar ten oosten van deze lijn in zijn grootste diehtheid voor, maar ook west
waarts ervan is het woord nog wel in versehillende betekenissen bekend, met uitzon
dering eehter van de betekenis 'een wit tarwebrood' (zie hiervoor ook kaart 1 en p. 
62), waarvan de grens wel ongeveer bij de Donge ligt. Juist het ontbreken van de 
betekenis 'wit tarwebrood' in west-Noord-Brabant waarsehuwt ons dat we buiten 
het kerngebied van "mik" zijn geraakt, waar het heteroniem zijn meest mime beteke
nis pleegt te hebben. Er is dus veel voor te zeggen om het westelijk deel van Noord
Brabant tot de periferie te rekenen en de westgrens van het kerngebied van "mik" 
daar te trekken waar "mik" naast andere betekenissen ook bekend is als 'wit tarwe
brood'. Dan kan er wel gesproken worden van een globale samenval van de isoglosse 
van "brood" = 'roggebrood' en van de isoglosse van "mik" = 'alle soorten brood 
minus roggebrood', al zal deze eOlncidentie niet tot op de kilometer nauwkeurig zijn, 
maar daarvoor had Van Bakel ons al gewaarschuwd (zie p. 13). 

Vit het voorgaande kan geeoncludeerd worden dat de heteroniemen, waarvan in 
elk geval "wegge", "stoet" en "bol" in het verleden een grotere verspreiding hadden, 
temggedrongen zijn tot het gebied waar "brood" de betekenis van 'roggebrood' heeft 
of had, omdat dit daar het dagelijkse voedsel was. Mogelijk konden ze daar stand 
houden, omdat ze er een contrasterende funetie hadden te vervullen. Een dergelijke 
funetie is voor de heteroniemen die nog in het westen van Nederland op de kaart 
voorkomen, niet meer aantoonbaar, wat de relietpositie ervan in de huidige tijd 
onderstreept. 

Het is opvallend dat men in de dialectliteratuur wel steeds "brood" = 'rogge
brood' heeft aangegeven, maar dat men "bol", c.q. "mik", "stoet", "wegge" simpel
weg met 'witte-brood' heeft omschreven (bijvoorbeeld J ongeneel 1884, p. 43 en 71; 
Molema 1887, p. 406; Molema 1889, p. 214; Dijkstra 1900, deel I p. 214 en 227; 
Dorren 1928, p. 199; Ter Laan 1929, p. 976; Wanink 1948, p. 190; De Bont 1958, 
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p. 175; Ketlren enz. 1755, dee! Il p. 91-92). Oat "kleinrog" en "krog(gen)" henelfde 
woord zijn. wordt door opmerkingen van cwee corrcspondenten bewezcn: "kleill rog, 
meestal zo vlug llicgesproken dar het lijkr of men zegr klei-rog met accent op cog" (D53A: 
FI71), en "k1a ofkleirog" (V43 en D53A: F142). "Kleinrog" moet2ich hier dus door het 
hoofdacccm op de cweedc Icttergreep via "kleirog". dar als "k1arog" kon klinken, ontwik
keld hebben COt "krogge". 
De "n» van • kroggen" zal ongetwijfeld verklaard moeren worden Wt "klein roggenbrood" 
- dar in het geraadpleegde historische materiaal ook herhaalde malen overgeleverd is -, 
waarllir "brood" weggelacen is (zie p. 82 "roggen"). 



p. 402 en 744; Schonfeld-Wichers 1979, p. 531). In feitewordthiermee hetwoord
veld geleed in "brood" = 'roggebrood' en "bol", c.q "mik", "stoet", "wegge" = 'witte
brood'. Met de omschrijving 'wittebrood' wordt naar mijn mening de werkelijkheid 
echter niet voBedig rechtgedaan. 

Nu de roggebroodconsumptie in ons land zo enorm is teruggelopen en als gevolg 
daarvan "brood" -sec in de betekenis van' roggebrood' steeds minder gangbaar wordtlO

, 

mag aangenomen worden dat de heteroniemen "bol", "mik", "stoet" en "wegge" ook 
in het noorden, oosten en zuiden van Nederland in onbruik zuBen raken. Het 
woordveld dat tot het begin van deze eeuw in twee componenten geleed was, is 
aangetast doordat de zaak, die door een van de componenten aangeduid werd, aan 
het verdwijnen is; daardoor verliest ook de andere component zijn functie. In het 
verleden konden "bol", "mik" enz. zich handhaven vanwege hun met "brood" con
trasterende functie; in de toekomsr zuBen ze aileen kunnen voortbestaan, als ze zich 
van een andere functie weten te verzekeren. 

Nu het vroegere evenwicht binnen het woordveld is verstoord, is her taalsysteem 
op dit punt deficient geworden. Volgens de intern-lingulstische theorie zal het taal
systeem" daarom tot een herstructurering van zijn elementen overgaan tot het systeem 
weer efficient wordt (zie p. 14). Theoretisch kan deze herstructurering in twee 
richtingen doorgevoerd worden: 
1. Het in de dialecten heersende heteroniem voor 'alle soorten brood minus rogge

brood' blijft gehandhaafd en wordt dus door de toename van de consumptie van 
juist deze broodsoorten relatief belangrijker. Slechts enkele opmerkingen, zoals: 
men zegt hier meestal "stoet" (F104, G078), men zegt "bole" (F2a), als antwoord 
op vraag 1 van D53A wijzen in deze richting. In Friesland lijkt deze ontwikkeling 
nog het sterkst. "Bole" schijnt er nog steeds een vaste plaats te hebben, want 
"wittebrood" of "witte brea" kwamen op kaart 1 nauwelijks voor. Mogelijk is hier 
sprake van een nieuwe functie: in plaats van een met "brea" contrasterende 
functie heeft "bole" een identiteitsfunctie gekregen, dat wi! zeggen: een Fries zegt 
"bAI " "(')b d" o e ,geen Witte roo . 

2. De betekenis van het lemma "brood" verschuift. Onder invloed van het ABN en 
van het in de dialecten bestaande woord "brood" als verzamelnaam - dat wi! 
zeggen de som van de twee componenten "brood" = 'roggebrood' en "bol", "mik" 
enz. = 'alle soorten brood minus roggebrood' - neemt "brood" geleidelijk de 
functie van heteroniemen als "stoet" e.d. over; daarvan getuigen opgaven zoals: 
"witbrood vroeger: witstoet" (D53A: e115 bijvoorbeeld), en verder aBe "witte-

10 Hier volgen ter illustratie slechts de plaatsen, die als antwoord op D53A vraag I verme!d
den, dat "brood" of "brea" vroeger' roggebrood' betekende, maar nu niet meer: B I', B I 02, 
C25, C31, C122, C132, C152, F62, F121, F129, F178', F206, K195, LllI, L180** en 
MIO; het £Otale onderzoeksmateriaal bevat vee! meer van derge!ijke opmerkingen. 
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brood" -opgaven op kaart 1 in de kerngebieden van de heteroniemen (zie ook p. 
77). Deze ontwikkeling leidt tot een woordveld dat identiek van structuur zal zijn 
als in het westen van het land (zie 7·2.2). 

De onder 2 genoemde gang van zaken lijkt buiten Friesland het meest plaats te 
hebben. Hij moet versterkt zijn door de vergroting in het assortiment van de brood
soorten in deze eeuw. Een correspondent uit C36a (D53A) schrijft: "Toen er nieuwe 
broodsoorten kwamen was de communicatie tussen landen en landstreken inmiddels 
zo groot geworden, dat er geen dialectnamen meer bijkwamen; integendeel zelfs 
verdwenen, want "stoet" hoor je bijna nooit meer zeggen". Een informant uit F87 
(D53A) meldt dat bruin tarwebrood daar vanouds niet gewoon was "dus merendeels 
worden de benamingen uit het ABN gebruikt". En uit BlO2 (D53A) komt de 
opmerking: "De later opgekomen broodsoorten hebben geen zuivere dialectnamen; 
men gebruikt de naam die de bakker eraan geeft". En dat zal dan kennelijk meestal 
een benaming met "brood" erin zijn. Ongetwijfeld is ook de distriburietijd uit de 
beide wereldoorlogen met zijn op de bonnen gedrukte "brood" -namen debet aan 
deze verschuiving in de betekenis van het lemma "brood". 

De verschuiving in de regionale betekenis van het woord "brood" - waartegen
over overigens ook voorbeelden te plaatsen zijn die illustreren dat de naam van een 
nieuwe broodsoort zoals bruin tarwebrood aansloot bij de oude gangbare geleding 
van het woordveld (zie de betekeniskaarten) - zou aangetoond moeten worden door 
een onderzoek naar de naamgeving van 'een bruin tarwebrood', waarvan helaas nog 
geen woordkaart bestaat. Hoewel het materiaal, wegens de in deze studie gekozen 
probleemstelling, niet systematisch op de namen van deze broodsoort geanalyseerd 
is, zijn er toch wel enkele gegevens genoteerd, die aantonen dat deze nieuwe zaak de 
dialectsprekers bij de naamgeving ervan soms voor een dilemma plaatste. In Fries
land viel bijvoorbeeld naast overwegend "bruine bole" ook "bruin", "tarwe" of "Bra
bants brea" te registreren (V43: B52a, B092, BI00, B126; D53A: BI00, B120). Op 
de weifelende houding in de Gelderse Achterhoek tussen een benaming met "brood" 
of met een heteroniem voor 'een bruin tarwebrood' is in noot 6 en 7 op p. 93 al 
gewezen. Wat Noord-Brabant betreft, uit deze provincie kwamen een aantallijsten 
binnen die vraag 1 van D53A beantwoordden met: "brood" = cal het donker ge
kleurde brood', dat wil zeggen: roggebrood en bruin tarwebrood (bijvoorbeeld K164, 
K164a; zie ook kaart 3). In de kleur heeft bruin tarwebrood inderdaad wel iets 
gemeen met roggebrood, zeker in het zuiden van Nederland, waar niet het zwarte, 
maar het bruine roggebrood gangbaar is. De huidige oppositie tussen "brood" en 
"mik" is in deze plaatsen dus niet meer gebaseerd op de semantic features [+ rogge
brood] en [- roggebrood], maar op de kleur, dus [- wit] en [+ wit]' Of - zo men wil
[+ bruin] en [- bruin]. Overigens is in het overgrote deel van Noord-Brabant in de 
huidige tijd ook 'bruin tarwebrood' onderdeel van de betekenis van "mik" (zie de 
betekeniskaart van "een mik", waarop achter het teken voor calle soorten brood 
minus roggebrood' ook steeds 'bruin tarwebrood' schuilgaat). 
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Geconcludeerd kan worden, dat de herstructurering van het woordveld in het 
oosten van het land, met uitzondering misschien van Friesland, verloopt in de rich
ting van de opbouw van het woordveld der broodsoorten in west-Nederland. 

7·2·2 Het westen van Nederland 

Tot nu toe is in deze paragraaf alleen het woordveld van de broodsoorten in oost
Nederland ter sprake gekomen. Dit is een gevolg van het voordeven van de dialecti
sche heteroniemen in de door de betekeniskaarten aangewezen gebieden, die nu 
eenmaal in het oosten van Nederland blijken te liggen. Voor het woordveld van de 
broodsoorten in het westen van Nederland is de daar onderzochte relatie tussen de 
benamingen van 'wittebrood' en 'roggebrood' niet interessant, omdat ze er geen 
gevolgen voor heeft gehad. De oorzaak daarvan za1 ook nu weer in de broodconsumptie 
gezocht moeten worden en indirect in de bodemgesteldheid in het westen van het 
land, waarop men tarwe en geen rogge verbouwde. Uit het zeventiende-eeuwse 
historische materiaal dat gebruikt is, bleek dat de broodsoorten uit tarwe hier ook 
vroeger favoriet waren, al waren, vooral in N oord-Holland, roggebrood en "kleinrog" 
(= 'roggestoet') niet onbekend. Kaart 9 toont aan dat roggebrood in de periode 1900 
- 1920 in het westen van Nederland niet meer gegeten werd, met uitzondering van 
de kop van Noord-Holland waar deze broodsoort nog met een redelijke frequentie 
voorkwam. Het is dan ook opmerkelijk dat juist daar op de woordkaart van 'een wit 
tarwebrood' nog restanten van de vroegere benamingen "stoet" en "bol" te vinden 
zijn. De vele "witte brood" -opgaven op dezelfde kaart bewijzen echter wel dat die 
namen er geen sterke positie meer hebben, wat mogelijk een gevolg is van het 
ontbreken van een onderscheidende functie ervan. De heteroniemen daar zullen niet 
meer zijn geworden dan niet veel voorkomende synoniemen, die weinig toekomst 
lijken te hebben, omdat ze naast het door het ABN gesteunde "wittebrood" een 
duidelijk dialectische gevoelswaarde hebben, wat in de randstad sterker wegen zal 
dan daarbuiten. Mogelijk is alleen "bol" een langer leven beschoren, maar dan in de 
gewijzigde betekenis van 'een rond brood'. 

De in het westen van Nederland frequent gegeten broodsoorten zijn momenteel 
alle afkomstig van tarwe. Voor dit gebied zou een probleemstelling die de relatie 
tussen de benamingen voor een wit en een bruin tarwebrood ter discussie stelde, dan 
ook zinvoller zijn (zie ook de betekeniskaart "Een brood"). Op p. 24-25 werd 
beschreven waarom dit in deze studie niet gebeurd is. Omdat dit onderzoek achter
wege bleef, zijn de volgende opmerlcingen enigszins speculatief. 

De resultaten van een onderzoek naar de samenhang tussen de namen van 'een 
wit' en 'een bruin tarwebrood' lijken taalkundig minder belangwekkend dan die van 
het oosten van het land. Op veel volkskundelijsten uit Noord- en Zuid-Holland, 
Utrecht en Zeeland bleven de vragen naar de dialectnamen van de vroeger geconsu
meerde broodsoorten onbeantwoord, vrijwel zeker omdat de benaming daar gelijk 
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was aan die uit het ABN. Dit zou betekenen dat aBe broodsoorten er de constituent 
"brood" bevatten en dat de namen onderling van elkaar onderscheiden worden door 
nadere specificaties; vooral de Ideur van het brood wordt daarbij momenteel als 
opponerend element gebruikt: "wit" tegenover "bruin brood", of zelfs alleen maar 
"wit" tegenover "bruin"; met weglating dus van "brood", omdat dit element binnen 
een woordveld dat uit een component bestaat, misbaar is zonder gevaar van verwar
ring. Uit de volkskundelijsten blijkt verder, dat de herkomst van het brood aan het 
begin van de eeuw ook bepalend voor de naamgeving kon zijn: "boerenbrood" - = 

'het eigen gebakken brood' - tegenover "bakkersbrood". 
In elk geval is er in het westen van Nederland niet zoals in het oosten sprake van 

een uit twee componenten bestaand woordveld en in het geraadpleegde historische 
materiaal werden ook geen aanwijzingen gevonden, die erop wezen dat dit vroeger 
wei bestaan zou hebben. 

7·3 Verschillen tussen stof- en soortnaam 

Om onderzoeksvraag 11 over het verschil tussen stof- en soortnaam in de nomencla
tuur van 'wittebrood' en 'roggebrood' te kunnen beantwoorden, is in D53A vraag 9 
opgenomen. Daar werd gevraagd zinnetjes te vertalen, waarin "wittebrood" en "rog
gebrood" als stofnaam - respectievelijk 9a en 9b - en als soortnaam - beide in 9c -
gebruikt werden. In de overgrote meerderheid van de gevallen bleken de beide typen 
namen overeenkomstig te zijn. 

Voorzover er zich bij "roggebrood" op dezelfde lijst verschillen tussen stof- en 
soortnaam voordeden - van Idankverschillen zoals "rokkebrood" en "rog'nbrood" of 
van "rogbrood" en "roggebrood" werd afgezien -, beperkten deze zich meestal tot de 
opgave van eenmaal "brood" -sec en eenmaal "roggebrood" voluit. Uit de 25 lijsten 
waarop dit verschil voorkomt, zou afgeleid kunnen worden dat bij de stofnaam iets 
minder snel "brood" -sec door voluit "roggebrood" vervangen wordt dan bij de soort
naam. ll 

Ook bij de stof- en de soortnaam van "wittebrood" - respectievelijk 9a en 9c -
viel er voornamelijk overeenkomst waar te nemen. Bij de uitzonderingen op deze 
regel deden zich twee systematische verschillen voor. Er waren 22 lijsten waarop in 
het ene geval een van de bekende heteroniemen voor "wittebrood" opgegeven werd 
en in het andere de naam "wittebrood". Uit die lijsten zou afgeleid kunnen worden, 
dat "wittebrood" zich als stofnaam - 9a - sneller verbreidt dan als soortnaam _9C_12

, 

precies een omgekeerde ontwikkeling dus als bij "roggebrood"! Daarom lijkt het 

11 In deze 251ijsten kwam namelijk 19x de combinatie "brood" = stofnaam (9b) en "rogge
brood" = soortnaam (9c) v~~r, en maar 6x de omgekeerde situatie. 

12 Op deze 22 lijsten kwam 17x "witte brood" = stofnaam (9a) voor in combinatie met een 
van de heteroniemen als soortnaam (9c), terwijl de omgekeerde situatie zich 5x voordeed. 
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opstellen in dit verband van welke regel dan ook een riskante bezigheid. Mankeert er 
misschien niet eerder iets aan de vraagstelling? Zou bijvoorbeeld zin 9a, waarin 
"wittebrood" als stofnaam. aan de kop van de zin gezet is, psychologisch gezien 
minder gelukkig zijn? Laat men zo'n eerste woord dat veel accent krijgt, misschien 
gemakkelijk onvertaald? 

Een tweede verschil tussen de stof- en de soortnaam van 'wittebrood' is vooral 
taalgeografisch van belang, omdat het zich in de ruimte beperkt. In het oostelijk deel 
van Overijssel werd voor "wittebrood" als stofnaam - 9a - vrij consequent "stoet(e)" 
- zonder "n" - opgegeven, terwijl de ermee corresponderende soortnaam - 9c -
"stoetn" - met "n" - bleek te zijn. Een correspondent uit G 177 schrijft expliciet: 
"stoet" is het materiaal en "nen stoet'n" is het voorwerp. Ook Wanink (1948, p. 
190) vermeldde dat "stoeten" de voorwerpsnaam en "stoete" de stofnaam voor 'wit
tebrood' was. Voor de lokalisering van het verschijnsel zie men kaart 8, waarop de 
plaatsen, waar het verschil zich volgens de zinnetjes uit D53A voordoet, van een stip 

.. . 
zlJn voorZlen. 

Hoe moet dit verschil verklaard worden? Om een dergelijk taal-verschijnsel enigs
zins verantwoord te kunnen interpreteren, zou men eigenlijk meer kennis van het 
dialect van de streek in kwestie moeten hebben. Men zou moeten weten of het 
verschil eigen is aan het systeem van het dialect, met andere woorden of het zich in 
deze regio vaker tussen een stof- en een soortnaam openbaart. Een dergelijke verkla
ring moet opengehouden worden voor taalkundigen die zich op deze streek speciali
sereno 

Binnen dit onderzoek kan het verschijnsel slechts vanuit de kennis van de broodna
men benaderd worden. Tot nog toe zijn er twee broodnamen met een karakteristieke 
slot-"n" gesignaleerd, waarnaast ook een vorm zonder "n" bestond; dit waren "rog
ge(n)" voor 'roggebrood' (zie p. 54 en 82) en "krogge(n)" voor 'roggestoet' (zie p. 87 
noot 1). In beide gevallen werd vermoed dat er oorspronkelijk een vorm met "brood" 
aan ten grondslag lag, dus respectievelijk "roggenbrood" en "k(lein) roggenbrood". 
De vorm "roggenbrood" met "n" verklaart het WNT uit een vroeger stoffelijk 
bijvoeglijk naamwoord (zie p. 54). Extrapoleren we deze situatie naar het verschil in 
stof- en soortnaam bij "stoet", dan zou de soortnaam "stoetn" uit een attributieve 
positie afkomstig moeten zijn. Te denken valt dus aan een oorspronkelijke vorm 
"stoetenbrood", waarin "brood" in de betekenis van 'brood in het algemeen' nader 
gespecificeerd werd door de stofnaam "stoet(e)" + "n" zoals dat ook bij "roggenbrood" 
gebeurde. 

Deze mogelijke verklaring voor het verschil tussen de stof- en soortnaam van 
"stoet" vervalt, als streektaaldeskundigen menen, dat de "n" van "stoetn" niet uit een 
attributieve positie afkomstig is. 
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8 

Conclusies en slotbeschouwing 

In dit laatste hoofdstuk wordt deze studie over de verspreiding van en de onderlinge 
samenhang tussen de regionale benamingen van enkele broodsoorten kort samenge
vat; tevens zullen de belangrijkste conclusies worden weergegeven. Hieraan is para
graaf 1 gewijd. In de tweede paragraaf zuHen de resultaten van het onderzoek naast 
de onderzoeksresultaten en uitkomsten van vroegere studies over dit onderwerp 
worden geplaatst. Daarna zal een evaluatie volgen van het hier beschreven onder
zoek. De daarbij aangegeven beperkingen van deze studie zijn te beschouwen als 
aanzetten tot hypothesevorming voor eventueel toekomstig onderzoek naar de regio
nale broodnaamgeving. 

8·1 Samenvatting en conclusies 

Na de literatuurstudie in hoofdstuk 2 bleek het nodig de tentatief geformuleerde 
probleemsteHing voor dit onderzoek (zie p. 4) aan te passen. De definitieve pro
bleemstelling (zie p. 26), die hier - volgens de later toegepaste hoofdstukindeling
in drie stukken is verdeeld, hield in: 
1. het door middel van woordkaarten beschrijven van de ruimtelijke differentiatie 

in de twintigste-eeuwse, Nederlandse benamingen voor een wittebrood en een 
roggebrood (hoofdstuk 5); 

2. het opsporen van factoren, in het bijzonder zaakspecifieke, die dit spreidingspa
troon verklaren (hoofdstuk 6); 

3. het onderzoeken van de eventuele samenhang tussen de region ale benamingen 
voor een wittebrood en een roggebrood (hoofdstuk 7). 

Op grond van deze probleemstelling zijn in 3·2 een aantal concrete onderzoeks
vragen gesteld, die in dit onderzoek beantwoord moesten worden. 

Volkskundelijst 43 (1974), die aanvankelijk het enige uitgangspunt van deze 
studie zou zijn, leek vooral vaor het tweede deel van de probleemstelling uitermate 
belangrijk, maar amdat deze enquete niet vanuit de dialectgeagrafische gezichtshoek 
opgesteld was, vertoonde ze ten aanzien van het eerste en derde deel tekortkomingen. 
Om die reden werd - rekening houdend met de geformuleerde onderzoeksvragen -
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dialectlijst 53A (1978) samengesteld. De combinatie van deze twee lijsten bleek 
bijzonder gelukkig voor het beoogde woord- en zaakonderzoek; ze maakte het bo
vendien mogelijk op zinvolle wijze de extern- en de intern-lingulstische verklarings
methode met elkaar te verbinden. 

Bij het begin van de materiaalverwerking bleek al meteen dat bepaalde del en van 
de probleemstelling moeilijk te realiseren zouden zijn, omdat "wittebrood" geen 
eenduidig begrip bleek te zijn. Naast wittebrood uit tarwe bestond er in de eerste 
helft van deze eeuw in het oosten en zuiden van het land nog wittebrood uit rogge of 
uit een mengsel van rogge en tarwe ("roggestoet"). Op methodologische gronden 
werd besloten "een wittebrood" uit de probleemstelling in het vervolg uitsluitend te 
lezen als "een wit tarwebrood" (zie 5·1). Deze beslissing bleek later terecht, want 
weliswaar wordt er in de kerngebieden van de heteroniemen geen verschillende term 
gebruikt om een wit tarwebrood van een roggestoet te onderscheiden (zie p. 92), 
maar dit gebeurt wel in overgangsgebieden zoals de Gelderse Achterhoek (zie p. 70, 
93-94) of de Veluwe en het aansluitende gebied in Utrecht (zie p. 95-96 noot 9). 
Hoewel het begrip "roggebrood" bij nader inzien ook niet eenduidig bleek te zijn (zie 
p. 82), hebben zich hierbij geen problemen voorgedaan. Taalsituaties zoals in de 
Achterhoek en in midden-Nederland wijzen echter op de noodzaak om het begrip of 
de zaak waarvan men de regionale nomenclatuur wenst te onderzoeken, strikt te 
definieren. Eenduidigheid van het onderzochte begrip of de te bestuderen zaak moet 
een methodologische eis bij taalgeografisch onderzoek zijn. 

In hoofdstuk 6 bleek dat er reden is om te veronderstellen dat "stoet" als generieke 
benaming mogelijk het oudste heteroniem is voor een eenvoudig soort brood en dat 
het ook zeer oude "wegge" zich uit een specifiek op de vorm betrokken naam 
ontwikkeld heeft - eventueel via de specifieke betekenis van 'luxebrood' - tot een 
algemene broodbenaming. "Bol" is jonger, want dat woord heeft "stoet" in Noord
Holland verdrongen; ook - het vrijwel zeker Romaanse - "mik", dat "stoet" uit de 
Peel en mogelijk uit de omgeving van Roermond verdreven heeft, komt binnen 
Nederland en in vergelijking met de heteroniemen "stoet" en "wegge" niet als oud 
over. De term "wittebrood", die evenals "roggebrood" opgebouwd is uit de constituent 
"brood" en een nadere bepaling, is niet jong; er zijn middeleeuwse attestaties, zelfs 
uit het oosten van Nederland, waaruit opgemaakt kan worden dat deze term meer of 
minder gangbaar was. 

De naam "wittebrood" moet tot voor kort echter niet courant geweest zijn in de 
gebieden waar roggebrood tot het begin van deze eeuw een dominerende positie in 
de totale broodconsumptie had - deze omvatten ruwweg het hele oosten van het 
land -, en waar het algemene woord "brood" de specifieke betekenis van 'rogge
brood' had. De bijzondere broodsoorten - wit tarwebrood, roggestoet, krentebrood 
- droegen er ook een bijzondere naam, die zich van "brood" = 'roggebrood' onder
scheidde. De heteroniemen "bol", "mik", "stoet" en "wegge", die vroeger - getuige 
het geraadpleegde historische materiaal- vrijwel alle een grotere verspreiding hebben 
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gehad, blijken zich dan ook teruggetrokken te hebben tot het gebled waar tot voor 
kort voornamelijk roggebrood werd gegeten. Als belangrijkste verklaringsfactor voor 
de grote lijnen van de verspreiding dec regionaIe broodbenamingen moet dan ook de 
aard van de broodconsumptie in de verschillende gebieden genoemd worden. De 
diffusie van elk heteroniem afzonderlijk vereist een eigen verklaring; zo is de versprei
ding van "bol" afhankelijk gebleken van het voorkomen van het adjectief "bol" = 

'zacht, week', en de verspreiding van het woord "mik" zou wel eens te danken 
kunnen zijn aan religieuze instellingen die door brooduitdelingen aan de armen 
invloed op de broodnaamgeving uitoefenden. 

Niet aIleen de diffusie van de broodnamen maar ook de structuur van het woord
veld is te verklaren vanuit de aard van de broodconsumptie. Er vaIt namelijk een 
discrepantie te constateren in de geleding van het woordveld der broodnamen tussen 
oost- en west-Nederland. In het westen, waar aI eeuwenlang vrijwel uitsluitend 
brood uit tarwe gegeten wordt, bestaat het woordveld uit slechts een component; 
daardoor vertoont de structuur van de broodnamen er de volgende opbouw: [onder
scheidende bepaIing] + [het zelfstandig naamwoord "brood"]; de laatste constituent 
kan bij economisch taaIgebruik ook weggelaten worden. 

Oost-Nederland kende tot voor enkele decennia een uit twee componenten be
staand woordveld: de component "brood" betekende er uitsluitend 'roggebrood'; 
aIle andere broodsoorten droegen er een naam die zich van "brood" onderscheidde; 
dit was de tweede component van het woordveld, die - afhankelijk van de regio -
"bol", "mik", "stoet" of "wegge" kon zijn. Om de verschillende broodsoorten binnen 
deze component in de naamgeving van elkaar te onderscheiden, kon men die soorten 
op dezelfde manier aIs in het westen nader bepaIen, dus [onderscheidende bepaIing] 
+ [het zelfstandig naamwoord "bol", c.q "mik", "stoet", "wegge"J. Expliciet zij erop 
gewezen dat het woordveld niet naar de graansoort van het brood geleed was, want 
de termen voor het begrip "roggestoet" hadden niet dezelfde component van het 
woordveld als de term voor het begrip "roggebrood". De opbouw van het woordveld 
was uitsluitend gebaseerd op de frequentie waarmee de verschillende broodsoorten 
gegeten werden. 

De taaIkundige verklaring van de oostelijke geleding van het woordveld is gelegen 
in de aIgemene en de specifieke betekenis van het woord "brood". Omdat "brood" 
naast 'brood in het aIgemeen' ook 'de broodsoort die men gewoonlijk ed kan 
betekenen, kon "brood" in oost-Nederland, waar in het verleden nauwelijks tarwe 
maar wel veel rogge verbouwd werd, uitsluitend 'roggebrood' gaan betekenen. De 
heteroniemen vervulden een van "brood" = 'roggebrood' onderscheidende functie, 
want de totaIe inhoud van elk heteroniem bleek in het kerngebied 'aIle soorten brood 
minus roggebrood' te omvatten. Het taalgeografisch bewijs van deze opbouw van het 
woordveld is het feit dat deze taaIverschijnselen zich in hetzelfde gebied voordoen en 
dat de isoglosse "brood" = 'roggebrood' ongeveer samenvaIt met de westelijke begren-
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LU'b Vdll dUC HCLCIUIIlClllt:1l samt:nj up p. )'0 Kon oeze COlnCloenne voor l"lOOrO
Brabant globaaI worden aangetoond. 

Voor het hier onderzochte woordveld van de broodsoorten kan dus geconclu
deerd worden, dat de componenten waaruit het woordveld bestond in de kern
gebieden van de heteroniemen elkaars inhoud wederzijds afgrensden (vgl. ook 
Goossens 1977b, p. 63). De componenten "brood" = 'roggebrood' en "bol", "mik" 
enz. = 'aIle soorten minus roggebrood' hielden elkaar in evenwicht; ze maakten in de 
oostelijke diaIecten samen het woordveld van de broodsoorten uit. Vit deze formule
ring kan opgemaakt worden, dat gebleken is dat de heteroniemen "bol", "mik", 
"stoer" en "wegge" in hun kerngebieden onafhankelijk zijn van de volgende zaak
aspecten: 

de graansoort waaruit het brood gebakken is: het heteroniem omvat niet aIleen 
brood uit tarwe, maar ook brood uit rogge of uit een mengsel van rogge en tarwe 
("roggestoet"), aIs het maar niet het vaste, donkere roggebrood is; 
de kleur van het brood: achter het heteroniem gaan lichte en donkere brood
soorten schuil, aIs het maar niet het vaste, donkere roggebrood is; 

- de vorm van het brood; 
de bereidingswijze van het brood, bijvoorbeeld met gist of zuurdeeg; 

- de herkomst van het brood, dat wi! zeggen: van de bakker of zelf bakken. 
Deze zeer verschillende, op zichzelf niet onbelangrijke zaakaspecten werden in de 
kerngebieden eventueel uitgedrukt door het heersende heteroniem nader te bepaIen, 
bijvoorbeeld "roggemik", "witte bol", "boerenstoet", "knipwegge". De beslissende 
zaakspecifieke verklaringsfactor voor het bestaan van de heteroniemen was aIleen de 
intensiteit waarmee de verschillende broodsoorten gegeten werden: het dagelijkse 
roggebrood stond tegenover de minder gewone "bollen", "mikken", "stoeten" of 
"weggen". In dit opzicht gedroegen de kerngebieden van aIle heteroniemen zich 
gelijk: het heteroniem had een zeer globaIe, ruime inhoud; het was in staat aIle 
specifieke betekenissen via nadere bepalingen uit te drukken; de contrastfunctie 
ervan met roggebrood lag vast. Hieruit kan geconcludeerd worden dat men in de 
woordgeografie niet voorbij mag gaan aan de betekenis die de onderzochte zaak voor 
de dialectgebruikers heeft. 

Een buiten zijn kerngebied voorkomend heteroniem kon vaak wel met een van 
bovenstaande zaakfactoren verklaard worden; zo is "stoer" in Noord-Holland als 
benaming van een door de consument zelf gebakken brood overgeleverd (zie p. 71); 
aIs naam voor een wit tarwebrood bleef "mik" in het westen van Noord-Brabant 
aIleen bewaard voor een brood dat de vroeger gebruikelijke vorm vertoonde (zie p. 
62). De verklarende factoren zijn hier dus respectievelijk de herkomst van het brood 
en de vorm van het brood. 

In het reeds op p. 104 vermelde overgangsgebied van de Gelderse Achterhoek lag 
de situatie ingewikkelder. Daar zijn de twee rivaIiserende heteroniemen "stoer" en 
"wegge" op een bepaald moment in de geschiedenis op elkaar gebotst. Als gevolg van 
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synoniemenvrees (zie p. 15) moet zich toen de totale inhoud die een heteroniem 
hebben kan - dit is 'alle soorten brood minus roggebrood' -, opgesplitst hebben in 
twee semantische deelaspecten (Goossens 1969, p. 79); "een wegge" werd daardoor 
uitsluitend de naam voor een wit tarwebrood en "een stoet" voor een roggestoet en 
later ook wel voor een bruin tarwebrood (zie p. 93-94). Aanvankelijk was de betekenis
differentiatie dus door het verschil in graansoort te verklaren, later ook door het 
verschil in kleur, namelijk "(witte) wegge" tegenover "(bruine) stoet". Buiten het 
kerngebied kan soms ook de oorspronkelijke betekenis van een heteroniem behou
den blijven, bijvoorbeeld de "kerstwegge" in zuidwest-Nederland. 

Concluderend kan gesteld worden dat de heteroniemen buiten hun kerngebied 
een zeer specifieke betekenis hebben; dit in tegenstelling tot de situatie binnen het 
kerngebied, waar ze alleen voorkomen als generieke benaming, die de functie heeft 
een oppositie met roggebrood te vormen. 

De kaartbeelden van kaart 1 en 2 drukken niet de taalwerkelijkheid an no 1978 uit; 
het zijn evident historische beelden. Uit het enquetemateriaal bleek namelijk dat het 
algemene woord "brood" zijn specifieke betekenis van 'roggebrood' in oost-Neder
land tegenwoordig aan het verliezen is of al verloren heeft. Sinds de eeuwwisseling is 
rogge ook in het oosten van het land als broodgraan steeds meer door tarwe vervan
gen; roggestoet is als broodsoort al helemaal verdwenen en de consumptie van rogge
brood is ook daar enorm teruggelopen. 

T aalkundig gezien heeft dit tot gevolg dat de tweede, in principe variabele beteke
nis van het woord "brood" - dit is 'de broodsoort die men gewoonlijk eet' - ook 
verandert. Deze betekenis die vroeger op regionaal niveau eenduidig was, krijgt door 
het veranderde aanbod van de broodsoorten meer en meer een individuele waarde, 
die dus van persoon tot persoon kan verschillen. Doordat roggebrood tot voor kort 
echter de spil was, waar de oostelijke geleding van het woordveld - die simpelweg uit 
te drukken is met de semantic features [+ roggebrood] en [- roggebrood] - om 
draaide, zijn de consequenties van de veranderde betekenis van roggebrood in de 
totale broodconsumptie voor die geleding aanzienlijk. Voor het in stand houden van 
de geleding had in principe elke broodsoort kunnen verdwijnen, met uitzondering 
echter van roggebrood. De achteruitgang van de consumptie van roggebrood heeft 
tot gevolg dat ook de heteroniemen hun contrasterende functie verliezen. Het even
wicht binnen het woordveld is verstoord. Het taalsysteem is op dit punt deficient 
geworden en het zal tot een herstructurering van zijn elementen over moeten gaan, 
wil het weer opnieuw efficient worden (Goossens 1977b, p. 93-94). Als deze situatie 
zich voordoet, dient een diachronisch gerichte dialectstudie na te gaan of die her
sttucturering lei den zal tot een toe name van de divergentie of van de convergentie 
tussen het oostelijke en westelijke dialectsysteem (Weinreich 1954, p. 396). 

Uit het enquetemateriaal bleek dat het oostelijke taalsysteem bezig is zich in dit 
opzicht in de richting van het westelijke te ontwikkelen. De discrepantie die tot in 
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UCLC CCUW ucsraan neen: russen ae srrucruur van net wooravela aer brooasoorten In 
het tarwebroodetende westen en de structuur van het voornamelijk roggebrood
etende oosten is aan het verdwijnen, doordat ook het oosten van het land hoofdzake
lijk tarwebrood is gaan consumeren. am met Weinreich te spreken: de gedeeltelijke 
overeenkomsten tussen de systemen nemen toe ten koste van de vetschillen. Van
wege zijn algemene betekenis kan het woord "brood" in het oosten namelijk niet 
ophouden te bestaan. Her oefent sterke druk uit op de door functieverlies aan 
levenskracht ingeboete heteroniemen. Deze kunnen ten hoogste nog a1s relict bljjven 
voorrbesta.a.n naast namen als "wittebrood" en "bruinbrood" die tOt vooe kort eigen 
waren aan het westelijke taalsysteem. Deze onrwikkeling kan aileen gestopt worden. 
als de heteroniemen zich een l1ieuwe funcrie weten te verwerven. In Friesland lijkt 
• bole" daarin te slagen, doordat de term binnen het Fries een idenriteitsfunctie bn 
vervullen (zie p. 97). Aan de toename van de convergentie tussen het oostelijke en 
het wesrelijke taalsysteem lijkt het Fries, dat zich tot voor kort bij de broodnamen 
niet van de overige oostelijke dialecten onderscheidde, niet mee te doen; de gedeelte
lijke verschillen tussen het Friese systeem en de andere taalsystemen van het oosten 
van het land nemen dus toe ten koste van de eerder geconstateerde overeenkomsten. 

8·2 Slotbeschouwing 

In deze paragraaf zullen de resultaten van het hier beschreven onderzoek worden 
geconfronteerd met de uitkomsten en suggesties van vroegere studies over dit onder
werp. Verder zal ik proberen het hier uitgevoerde onderzoek te evalueren. Uit de 
beperkingen van deze studie zou men voorlopige hypothesen kunnen afleiden voor 
een eventueel volgend onderzoek naar de broodbenamingen in de Nederlandse dialec
ten. 

Uit het overzicht van de stand van het regionale broodnamenonderzoek (zie 2.4) is 
gebleken, dat er niet eerder een dialectgeografische studie over de broodbenamingen 
in heel Nederland is geschreven. De artikelen die over dit onderwerp verschenen 
zijn, beperken zich tot bepaalde delen van Nederland en bovendien ook vaak tot de 
namen van slechts een broodsoort. Men beoogde Of wel uitsluitend - Broekhuysen
Of naast andere aspecten - Roukens - de diffusie van de broodnamen van een gebied 
te leren kennen. De kaarren die voor onze studie zijn ontworpen, zijn op p. 46-47 
aan de eerder gepubliceerde barten getoetst. Ondanks het beperkte en fragmentari
sche karakter van de vroegere studies over de regionale broodnamen, hebben ze de 
richting van het hier uitgevoerde onderzoek in hoge mate bepaald. Ze hebben op p. 
21 geleid tot het opstellen van de volgende hypothesen: 
1. De oorspronkelijke betekenis van de heteroniemen zou de verspreiding van die 

heteroniemen helpen verklaren (Roukens). 
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2. De regionale vorm waarin het brood gebakken wordt, kan de verspreiding van de 
heteroniemen helpen verklaren (Roukens). 

3. Er zou samenhang kunnen bestaan tussen de regionale benamingen van rogge
brood en wittebrood; hiervoor zou men kennis moeten hebben van de graansoort 
van deze broodsoorten (Roukens). 

4. De zuidgrens van "mik", die in Duitsland samenvalt met de zuidgrens van grof 
roggebrood, zou erop wijzen dat "mik" van Romaanse herkomst is en dat de 
Romeinen (Frings), c.q. de k100sters (Roukens), hier een nieuwe, fijnere brood
bereidingswijze uit tarwe hebben gebracht. 

5. De specifieke betekenis van het algemene woord "brood", die regionaal verschil
lend kan zijn, zou samenhangen met de dominerende positie van de broodsoort 
die men met "brood" aanduidt (De Meyer, Weijnen, Van Gompel). 

6. Het dialectsysteem van de broodnamen wordt momenteel vervangen door het 
ABN-systeem (Van Gompel). 

De juistheid van de vijfde en zesde stelling is hierboven bij herhaling gebleken. De 
eerste vier hypothesen dienen echter nog met de voorafgaande onderzoeksresultaten 
vergeleken te worden. 

ad 1. De veronderstelling dat de oorspronkelijke betekenis van de heteroniemen de 
verspreiding van die heteroniemen zou help en verklaren, was de aanleiding voor het 
stellen van onderzoeksvraag 3 en 4. Wegens het afwijzen van een k1ankonderzoek 
binnen het kader van deze studie leverden deze vragen slechts een beperkt aantal 
resultaten op. De etymologie van "wegge" uit "wig" was algemeen aanvaard. Uit het 
onderzoek is gebleken dat deze oorspronkelijke betekenis wel in perifere gebieden, 
maar niet in het kerngebied van "wegge" heeft stand gehouden. Ten aanzien van 
"bol" bleek het mogelijk een van de twee bestaande etymologieen te ondersteunen. 
De herkomst van de broodnaam "bol" uit het adjectief "bol" = 'zacht, week', die 
Spenter op grond van de k1ank vaststelde, werd bevestigd door de contrastfunctie die 
het heteroniem in zijn kerngebied met het vaste, harde roggebrood moest vervullen. 
De verspreiding van de broodnaam "bol" moet - in elk geval oorspronkelijk -
afhankelijk geweest zijn van de verspreiding van het adjectief "bol" = 'zacht, week'. 
Daarmee is deze hypothese, waarvan Roukens overigens zonder enige toelichting 
uitging, verder versterkt. Bij de verdere bestudering van de etymologie van "stoet"l 
zouden de volgende bevindingen van nut kunnen zijn: 

De ruime betekenis die een heteroniem in zijn kerngebied heeft, maakt het 
handhaven daar van een oorspronkelijk specifieke betekenis, zoals een vorm
aspect - vgl. "wegge" -, onmogelijk; specifieke betekenissen zijn niet eigen aan 
een kerngebied. 

Bij die heeeroniem kan men zich bovendien nog afvragen of die wooed niet in eelatie met 
Eng. "stout" = 'bepaald so Oft bier' zou kunnen staan. 
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Een oorspronkelijke betekenis die wezenlijk waarde heeft binnen de structuur 
van het woordveld - vgl. "bol" -, kan behouden blijven in het kerngebied, zolang 
althans de functie ervan blijft bestaan. 

ad 2. Roukens suggereerde dat een zaakkaart van de broodvormen voor het door 
hem onderzochte gebied zou uitwijzen, dat de regio waarin "wegge" voorkwam, een 
langwerpige broodvorm kende en dat de regio van "mik" gekenmerkt werd door 
ronde broden. Bij de verklaring van de diffusie van de onderscheiden heteroniemen 
(zie p. 73 en 63-64 respectievelijk) is aangetoond dat deze veronderstelling geen 
stand kan houden. De subvragen b tim g van vraag 2 en 7 op D53A hebben geleerd, 
dat de vorm van het brood in de kerngebieden uitgedrukt wordt door een nadere 
bepaling plus het daar heersende heteroniem. De enige opmerking die over de relatie 
tussen naam en vorm in verband met de diffusie te maken is, geldt voor perifere 
gebieden; daar kan een heteroniem voorkomen als vormnaam, overigens ook wel 
zander dat het in verband hoeft te staan met de oorspronkelijke betekenis van het 
heteroniem. 

ad 3. Roukens' veronderstelling dat er een samenhang zou kunnen bestaan tussen de 
namen van roggebrood en van wittebrood is voor dit onderzoek van grate betekenis 
geweest. Na hoofdstuk 7 en paragraaf 8·1 hoeft dit niet nader te worden toegelicht. 
Enkele opmerkingen dienen in verband hiermee nog gemaakt te worden. 
a. Voor het westen van het land, waar men vrijwel uitsluitend brood uit tarwe at, 

was dit deel van de probleemstelling niet van belang. Voor dit gebied zou het 
waarschijnlijk zinvoller zijn de samenhang tussen de namen van 'een wit' en 'een 
bruin tarwebrood' te bestuderen, allijken de resultaten van een dergelijk onder
zoek niet erg belangwekkend te worden (zie 7·2.2). 

b. Hoewel Roukens niet de graansoort van wittebrood specificeerde, lijkt het er 
sterk op, dat hij ervan uitging dat het door hem veronderstelde verband tussen de 
namen van roggebrood en wittebrood mogelijk een gevolg was van de graansoort 
van het brood, dus respectievelijk brood uit rogge tegenover brood uit tarwe. Het 
is niet duidelijk of hij alleen maar wittebrood uit tarwe kende of dat hij meende 
dat het brood dat "mik" heette, oorspronkelijk uit tarwe gebakken werd. Hoe dit 
ook zij: gebleken is dat de graansoort van het brood niet relevant is voor de 
naamgeving ervan, noch voor de geleding van het woordveld. 

c. Tijdens het onderzoek bleek dat de formulering "de samenhang tussen de namen 
van roggebrood en wittebrood" niet juist is. Vit het materiaal bleek overtuigend, 
dat er een - contrasterende - relatie bestond tussen de namen van 'roggebrood' 
en die van calle broodsoorten samen met uitzondering van roggebrood'. Deze uit
komst kan als een winstpunt van dit onderzoek beschouwd worden, omdat er in 
de dialectliteratuur tot nu toe vrijwel uitsluitend gesproken werd van de namen 
van 'roggebrood' tegenover die van 'wittebrood' (zie p. 96-97). 
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d. Bovengenoemd onjuist gebruik van de term "wittebrood" heeft invloed gehad op 
het verloop van het onderzoek. Tot tweemaal toe bleek het tijdens de data
verwerking namelijk nodig het begrip "wittebrood" uit de probleemstelling bij te 
stellen. De eerste keer werd "een wittebrood" om methodologische redenen be
perkt tot "een wit tarwebrood" (zie 5·1). Toen het materiaal echter naast "stoet" 
enz. steeds vaker "witte stoet", "bruine stoet", "roggestoet" e.d. ging opleveren, 
werd meer en meer duidelijk dat bovengenoemde samenhang niet tot zinvolle 
resultaten leiden kon, als men zich beperkte tot de namen van 'roggebrood' en 
die van 'wit tarwebrood'. Aile broodsoorten dienden in het onderzoek betrokken 
te worden! Dit inzicht leidde tot een inventarisatie van de namen van alle op 
D53A afgevraagde broodsoorten. De betekeniskaarten 4 tim 7 waren daarvan het 
gevolg. 

ad 4. De constatering van Frings dat de zuidgrens van "mik" in Duitsland samenvalt 
met de zuidgrens van de zaak "grof roggebrood", bracht hem - en Roukens in 
navolging van hem - tot de hypothese, dat de Romeinen - of eventueel de kloosters 
(Roukens) - het woord "mik" hier tegelijk gebracht hadden met een nieuwe brood
bereiding uit tarwe. Wanneer men kennis heeft van de overeenkomstige situatie in 
Nederland, dan is een samenval in Duitsland van de zuidelijke isoglosse van het 
woord "mik" met de zuidelijke isopragme van roggebrood uit grof roggemeel niet te 
begrijpen. Het is immers zeer aannemelijk dat dergelijke isoglossen niet abrupt bij de 
landsgrens afbreken of een andere loop nemen. In ons land ligt de zuidgrens van 
roggebrood uit grof roggemeel ongeveer bij de grote rivieren; daar is inderdaad ook 
een grens waarneembaar van het woord "mik", echter niet de zuid-, maar de noord
grens van "mik". In Nederland komen dus niet - zoals men op basis van de Duitse 
literatuur zou verwachten - het woord "mik" en de zaak "roggebrood uit grofrogge
meel" sam en in hetzelfde gebied voor, maar het woord "mik" en de zaak "roggerood 
uit fijner gemalen meel, dat met zuurdeeg bereid is" (zie p. 82). Moet dit verschil 
tussen Duitsland en Nederland op rekening gebracht worden van het intultieve 
karakter van Frings' constatering (zie p. 18-19)? Een onderzoek van de regionale 
broodbenamingen in Duitsland, waardoor de begrenzingen van "mik" daar bekend 
worden, is in elk geval gewenst. 

Na de discrepantie tussen de Duitse en de Nederlandse situatie te hebben gecon
stateerd, kan men alleen maar met de grootst mogelijke voorzichtigheid min of meer 
eenzelfde soort conclusie aan de samenval van isoglosse en isopragme in Nederland 
verbinden, namelijk dat het Romaanse woord "mik" hier tegelijk met een nieuwe 
zaak, en wei een fijner soon brood dan het autochtone, grove roggebrood, ontleend 
is, misschien aan de Romeinen, miss chien aan de kloosters (zie p. 63-66). Die 
nieuwe broodsoort moet zo hoog gewaardeerd zijn later, dat ze de roggebroodberei
ding is gaan belnvloeden, waardoor mogelijk samenval ging optreden van de isoglosse 
van "mik" en de isopragme van een fijnere kwaliteit roggebrood. Een verdere uitwer-
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kmg en onderbouwing van deze hypothese is niet mogelijk zonder een historisch 
zaakonderzoek. 

Voor dit onderzoek naar de region ale benamingen van enkele broodsoorten is het 
gekozen uitgangspunt van de woord- en zaakmethode bijzonder vruchtbaar geble
ken. Deze methode kon gevolgd worden, doordat de woordaspecten met D53A en 
de zaakaspecten met V43 voldoende waren afgevraagd. Dankzij D53A werd de 
diffusie der broodnamen - woordkaart 1 en 2 - en de opbouw van het woordveld -
betekeniskaart 3 tIm 7 - bekend en dankzij de via V43 verzamelde zaakaspecten, die 
bovendien al ten dele op proefkaarten waren gezet, kon de verklaring van de kaart
beelden tot stand komen en werd de geleding van het woordveld doorzichtig. 

Toch moest ook een aantal vragen onbeantwoord blijven. Weliswaar leende de 
woord- en zaakmethode zich in dit onderzoek uitstekend voor de interpretatie van de 
grote lijnen op de kaarten - zo bleek het voortbestaan van alle heteroniemen samen 
in oost-Nederland direct afhankelijk gesteld te kunnen worden van het daar frequent 
gegeten roggebrood -, maar de exacte spreiding van elk heteroniem a&onderlijk is 
voorlopig nog niet volledig verklaard. Alleen de diffusie van "bol", in welk woord de 
contrastfunctie met roggebrood expliciet tot uitdrukking is gebracht, kon opgehel
derd worden, ongetwijfeld omdat de verklaring in dit geval met de zaak samenhing. 
De verklaring van de verspreiding van "mik" die - vanwege de samenval met de 
noordelijke isopragme van het fijnere roggebrood (zie p. 111) - hoogstwaarschijnlijk 
eveneens binnen de zaak gezocht moet worden, bleef al speculatiever, mogelijk ook 
doordat hier meer verklaringsfactoren tegelijk een rol spelen: niet alleen ondening 
van de zaak, maar ook van het woord; mogelijk moet rekening gehouden worden 
met een religieuze factor en als gevolg daarvan zelfs met een politieke factor, nadat 
het Nederlandse "mik"-gebied tot de generaliteitslanden was gaan behoren enz. 
Waarom "stoet" in noordoost-Nederland stand kon houden en waarom de versprei
ding van "wegge" zich beperkt tot zuidoost-Nederland werd nog minder duidelijk, al 
konden er zowel bij "stoet" als bij "wegge" tot nu toe onbekende betekenisaspecten 
geformuleerd worden. De overeenkomsten tussen de kerngebieden van de heteronie
men waren zinvol te interpreteren; de verschillen, die een gevolg zijn van een diverge
rende taalontwikkeling in die gebieden in het verleden (Goossens 1969, p. 14), 
konden minder goed verklaard worden. Wit men die verschillen ook tot een oplos
sing brengen, dan zal men het analyseniveau naar de specifieke regio's dienen te 
verleggen, waarbij zeker de taalsituatie in het aangrenzende gebied van Duitsland 
niet verwaarloosd mag worden. 

De beperkingen van de interpretatie in deze studie zijn verder veroorzaakt door 
de beslissing om geen volledige verklaring van de diffusie der broodnamen na te 
streven (zie p. 25-26). Met name de algemene verklaringsfactoren die men bij de 
extern-lingui'stische methode pleegt te hanteren (zie p. 10-11), zijn nog langniet 
uitputtend behandeld. Aangenomen mag worden dat men hiervoor over een veel 
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uitgebreidere hoeveelheid historisch materiaal dient te beschikken dan in dit onder
zoek gebruikt kon worden. 

Het onderzoek naar de broodnamen in Nederland is niet compleet zolang er van 
elke broodsoort geen afzonderlijke woordkaart bestaat. Wel is uit de betekenis
kaarten 4 tim 7 af te lezen, waar een bruin tarwebrood bijvoorbeeld een "stoet"
benaming en waar een roggestoet bijvoorbeeld een "mik"-benaming draagt, maar
al of niet aan een bepaalde regio gekoppelde - bijzondere termen, zoals "kuch" voor 
'een bruin tarwebrood' of "kleinrog" voor 'een roggestoet'2, zijn daarop niet te 
vinden. 

Eveneens is het wenselijk de hier gebruikte betekeniskaarten, die op basis van 
indirecte gegevens samengesteld moesten worden, aan te vullen. AI eerder werd op 
de beperktheid van deze kaarten gewezen (zie p. 87 noot 1). Met name het ontbre
ken van het kleinbrood, de boterham, het kapje van het brood maakt ze onvolledig. 
Wil men ook deze - voor de interpretatie van de diffusie der heteroniemen zeker niet 
onbelangrijke - begrippen in de toekomst in het onderzoek betrekken, dan is er nog 
een aanvullende enquete vereist. De klankaspecten van de heteroniemen die in deze 
studie onder meer in verband met de voor het onderzoek beschikbare tijd buiten 
beschouwing moesten blijven, vormen bij deze problematiek t6ch een zodanig we
zenlijk element, dat ook op dit tereein aanvullend onderzoek gewenst is. 

Samenvattend kan worden geconstateerd, dat het in deze studie behandelde 
probleemveld zo complex is, dat dit alleen door een breed opgezet onderzoek, op 
zowel macro- als micro-niveau, volledig kan worden uitgediept. 

Het definieren van een eenduidig begrip "roggestoet" zal overigens vee! problemen met 
zich mee brengen (zie p. 41). 
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Kaart 1 

T TARWEBROOD EEN WI 

o bot 

e witte bot 

o mik 

/wittemlk 

/ stoet 

1 witte stoet 

/::,wegg. 

o witte wegge 

• WI t. wi t( tel brood 
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T echnische gegevens bij kaart 1 

Voor deze kaart is het enquetemateriaal aangevuld met gegevens uit de volgende 
bronnen: Boekenoogen 1897, Elemans 1958a, Kamman 1969, Beenen 1973, V.d. 
Voort 1973, Van Gompel 1975, Aessink 1976, Twaalf bakkers en twee bakkers
dochters 1978. 

Wegens plaatsgebrek niet opgenomen: 

"wittebrood" in E23, E26, E84. 

Niet opgenomen unica: 

tarven, tarwe(brood): E209, F63a, F170d, G280, 163, 165a, 186, 195, 199, 1111, 
K161, L377 

fien brood: 1103, 1104,1106, 1108, 1109,1128, 1134,1138,1140,1144,1167 
zwisser(brood): E16, E19, E25*, E29, E030, E30, E32a, E38a, £56**, E57 
weitebrood: E130, F12l, F139, F144c, F170d, GIl2, L23, L53 
bloembrood: 167*, 186, 195, 199, K0188 
brood: 130, 140, 163, 169, L96a 
Zeeuws (brood): 149, 170, 186, 1141 
blank (brood): 16, 123, K2 
regeringsbrood: F154, 130, K92 
Frans brood: K145a, K150 
grofbrood: 158, 180 
half om (half): 123, K92 
weggebol: E27, E29 
wies (broewet): Q208, Q222 
bakkersbroodje: 184a 
boerebrood: 169a 
licht brood: 191 
luchie: K21 a 
masteluin: K93 
rangebrood: 191 
sol: 06 
tiesse-le: Ql96 
volksbrood: K190 
wiete: B56 
wik: Q32, Ql92 
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Kaart 2 

EEN ROGGEBROOD 

o roggeCnlbrood 

h. zwarthrood 

brood ebrood 
I broodals rogg 

lowe tbroad 
zowel brood als zwar 

/ roggoCnl 

116 



T echnische gegevens bij kaart 2 

Voor deze kaart is het enquetemateriaal aangevuld met gegevens uit de volgende 
bronnen: Meertens en Kaiser 1942, Bosch [1945]' Van Ginneken 1954, Endepols 
1955, De Bont 1958, Elemans 1958b, Lafeber 1962, Klijn 1966, Kamman 1969, 
WZD, Twaalf bakkers en twee bakkersdochters 1978. 

Wegens plaatsgebrek niet opgenomen: 

"roggebrood" in C40, C79b, C112, C130, E20, E26, E27, E030, E40a, E56, E57*, 
E61,L96a, LI0la, L290, L292,M9. 

Niet opgenomen unica: 

(rogge)mik: E24a, E56**, E209, G113*, 110, 124, K21a, K44, K49, K147, K173, 
K183, L7, L54 

roggestoet: E21, E23, E35b, E56** 
zemel brood: G52a, G56, G60 
vastbrood: E68, E68* 
bruinbrood: Q 117 a 
gewigt: E227 
koanebroewet: Q208 
koopbrood: F144b* 
korenbrood: L376 
paardebrood: L241 
pompernikkel: L290 
stoekel: E56** 
zwarttarf: E36 
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Kaart 3 

EENBROODI BREA 

• r09gebrood 

o bruin tarwebrood 

@ roggebrood en bruin 

ta rwebrood 

I wit tarwebrood 

(/) bruin en wit tarwebrood 
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T echnische gegevens bij kaart 3 

Het materiaal voor deze kaart is vooral gebaseerd op vraag 1 van dialectlijst 53A 
(1978). De data die uit deze vraag werden verkregen, zijn aangevuld met opgaven 
van "brood" -sec als antwoord op de vragen 2,4 tIm 8 van D53A en op de vragen Ib 
en 3b van V43. Verder werd gebruik gemaakt van de volgende bronnen: Van der 
Kooy 1937, Meertens en Kaiser 1942, Van Ginneken 1954, Weijnen 1957, De 
Bont 1958, Elemans 1958a, Kamman 1969, Aessink 1976, Twaalfbakkers en twee 
bakkersdochters 1978. 
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Kaart f. 

EEN BOl.SClLE 

/ wit tarwebrood 

o bruin tarwebrood 

¢ wit en bruin tarwebrood 

I aile soorten brood minus 

1 lux. brood 

11 vormnaam 
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Kaar t 

EE N M I K 

Wit tarwebrood 

a bruin tarwebrood 

¢ wit en bruin tarwebrood 

wi t tebrood van rogge 

X wlttebroodvanroggeen tarwe 

o bru i n brood van rogge 

e bruin brood vanrogge en tarwe 

I aile soortf'n brood minus 

roggebrood 

j luxebrood 

11 vo r m n aam 

ro 9 9 ebrood 

..' 
• 
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Kaart 

EEN STGEl 

wit tarwebrood 

o bruin tarwebrood 

¢ Wit en bruin tarwebrood 

\ wlttebroodvanrogge 

X witte brood vanrogge en larwe 

C brui nbrood van rogge 

e bruinbrood van rogge en tarwe 

I aIle soorten brood minus 

• roggebrood 

j luxebrood 

i::l vormnaam 
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Kaart 7 

EEN WEGGE 

/ wit tarwebrood 

ebrood o bruin tarw ebrood 
. brui n tarw rtJ WI ten 

d van rogge 
\ wittebroo n tarwe 

d van rogge e X witlebroo . us 
, aUe soorten 

j luxebrood 

11 vormnaam 

brood min 

roggebrood 

123 



~ Ut:llCnung DIJ oe KaaI'len 't II m I 

Bij de inventarisatie van de betekenis van elk bestudeerd heteroniein is hetzelfde 
materiaal gebruikt als bij het ontwerpen van de woordkaarten 1 en 2. Aanvullend 
materiaal werd verkregen uit de vragen 3 tim 6 en 8 van D53A. Vit V43 zijn verder 
de termen voor het begrip "roggestoet" systematisch, en die voor andere broodsoor
ten incidenteel verzameld. 

Het in de legenda voorkomende begrip "wittebrood uit rogge" is enigszins discuta
bel. Vraag 6g van D53A werd namelijk zelden ingevuld en in V43 bleef de kleur van 
de roggestoet veelal onduidelijk (zie p. 40-41 voor de variabele inhoud van het 
begrip "roggestoet"). Alleen als men expliciet de bruine kleur vermeldde, of als men 
aangaf dat deze broodsoort zemelen bevatte, is het teken "bruinbrood van rogge" 
gebruikt. Het begrip "luxebrood" overkoepelt de in vraag 3c tim 3h van D53A 
gevraagde broodsoorten. In de kerngebieden is het teken voor het begrip "luxe
brood" wegens plaatsgebrek nog al eens komen te vervallen. Spontane opgaven van 
de namen voor kleinbrood zijn niet op de kaarten gehonoreerd, omdat ze niet 
systematisch verzameld konden worden. Voor de beperkingen van deze kaarten zij 
verwezen naar p. 87 noot 1. 
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Kaa r t 8 

tJ 

soortnaam = stoetn 

5 t 0 f n aa m = 5 toe t(e) 

..... . 
_ ......... :II 

\ . 
\ 
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Kaar t 9 

BROODVERBRUIK OMSTREEKS 

1900_ 1920 

, 
i 
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Toelichting bij kaart 9 

Deze kaart mag op geen enkele manier verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden 
zonder toestemming van de heer J.J. Voskuil, hoofd van de afdeling volkskunde van 
het P.J. Meertens-Instituut. Voor zijn volkskundig gericht broodonderzoek ont
wierp hij een stempelkaart (Volkskundekaart "Broodverbruik omstreeks 1900-1920"); 
hiervan is kaart 9 slechts een zeer sterk geglobaliseerde weergave. 

Ten westen van de isopragme die door midden-Nederland loopt, at men in de 
genoemde periode uitsluitend brood uit tarwe; ten oosten ervan overwegend brood 
uit rogge, met daarnaast voor een aanzienlijk kleiner deel wit tarwebrood. Alleen in 
Friesland was de consumptie van wit tarwebrood iets hoger dan die van roggebrood. 
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Volkskundelijst 43 (1974) 

Vanwege het afwijkende formaat van volkskundelijst 43 (1974) kon deze enquete 
hier niet integraal worden opgenomen. De voor dit onderzoek gebruikte vragen uit 
V43 zijn de volgende: 

la. Welk(e) broodsoort(en) werd(en) bij uw zegsman of zegsvrouw thuis v66r 
1920 op gewone doordeweekse dagen gegeten? 
O. roggebrood, 2. roggestoet, 3. bruin tarwebrood, 4. wit tarwebrood, 5 ........... ). 

lb. Wat waren de namen van de verschillende broodsoorten in uw dialect? 

3a. Welk(e) broodsoort(en) werd(en) bij uw zegsman of zegsvrouw thuis v66r 
1920 op zondagen gegeten? 
O. roggebrood, 2. roggestoet, 3. bruin tarwebrood, 4. wit tarwebrood, 5 ........... ). 

3b. Wat waren de namen van de verschillende broodsoorten in uw dialect? 

5. 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 
g. 
h. 
1. 

j. 
k. 
1. 
m. 

10. 

Werden er v66r 1920 bij uw zegsman thuis op de hierna genoemde bijzondere 
dagen nog bijzondere broodsoorten gegeten? Zo ja, welke? 
bij een bezoek 
op een verjaardag 
bij een bruiloft 
bij een begrafenis 
met Sint Nicolaas 
met Kerstmis 
met Oud en Nieuw 
met Driekoningen 
met Pasen 
met Pinksteren 
met de kermis 
na de oogst 

Waar haalde men bij uw zegsman of zegsvrouw thuis v66r 1920 het brood 
vandaan? (1. van de bakker, 2. het deeg werd zelf gemaakt en dan naar de 
bakker gebracht, 3. het meel werd naar de bakker gebracht, 4. men bakte zelf). 

40a. Wat voor meel gebruikte men voor het bakken van het gewone brood? (1. 
ongebuilde rogge, 2. gebuilde rogge, 3. een mengsel van tarwe en rogge, 4. 
ongebuilde tarwe, 5. gebuilde tarwe, 6 ........... ). 

40b. Hoe zag het meel er uit? (1. met zemelen, 2. grof, 3. hjn). 
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41. 1\1s er een mengsel werd gebruikt, wat was dan de verhouding tussen de ver
schillende soorten meel? 

43. Gebruikte men gist of zuurdeeg? Zo ja, welk van beide? 

54. Welke vorm hadden de broden? (Graag een schets, zo mogeHjk met afmetin
gen). 

Zie voor de uitvoeriger beschrijving van deze lijst p. 36-37. 
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VRAGENLIJST No. 53A (1978) 

AFDELING DIALECTOLOGIE 

VAN HET INSTITUUT YOOR DIALECTOLOGIE, YOLKSKUNDE EN NAAMKUNDE 
YAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE YAN WETENSCHAPPEN 

Postbus 19888 
1000 GW AMSTERDAM 

Keizersgracht 569-571 
1017 DR AMSTERDAM 

Dialekt van .•• • . . • . • •• ••.. •.••• . .•• gemeente provincie 
(naam van stad, dorp of gehucht) 

GESPROKEN DOOR: OP GETEKEND DOOR: 

Naam: •••.• •• • .. . • .. •. .••••• •••. .... ..• Naam: .•••..•••• ... ..• • ••. • •.• •• . .. ..•.. • . • 

Geboor tejaar: .•.• ••• • Geslacht: . • •• • . Geboor tejaar: •• ••. • • .... •.. ... •.••••••• • •• 

Beroep of vroeger beroep: •• • • . • . ... . • . Ber oep of vroeger beroep: .. • •...••• ••• •. .• 

V~~r gehuwde vrouw: beroep van de man: Voor gehuwde vrouw : beroep van de man: • •• • 

Geboorteplaats: . ••••. • • ••• •• • • . •• .. .•• Geboorteplaat s: 

Geboorteplaats van de vader: . . •• ..• . •. Volledi g adres: 

Geboorteplaats van de moeder: . •• • •. •• • 

Pos t code : • . •. . • . . .. •.• • .• ••• •• . •••• • • • •• •• 

Geaahte medewerker, 

In deze Lijat worden de benamingen van de meeet voorkomende broodeoorten gevraagd. 

Het gaat ona daarbij om de namen die de diaLekteprekere Voor de broodeoorten gebruiken 

en niet om de broodnamen die de bakkere eraan geven. ALe eommige broodsoorten in uw 
pLaate niet bekend zijn, wiLt u dat dan aangeven met "brood onbekend"? En aLe dB 

betreffende broodsoort weZ in uw plaats voorkomt, maar u kent de diaLektnaam er niet 

van, wiLt u dan met "naam onbekend" antwoorden (of eventueeL nag navraag doen bij 

een andere diaZektspreker uit uw pLaats)? 

WiLt u dB antwoorden invuLLen voor het dialskt van een stad of dorp, en dus niet voor 

een groter gebied? En vult u ook het gedeeZte van de Lijst, dat hierboven staat, 20 

voLledig mogeZijk in? 
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1. Er bestaan verschillende soorten brood: witte- 1. 
brood, bruinbrood, volkorenbrood, roggebrood enz. 
Een ervan noemt men in uw dialekt misschier. alleen 
maar "brood". De andere soorten moet men nauw-
keuriger bij de naam noemen. Welke broodsoort 
wordt bij u met "brood" aangeduid? 

BROOD UrT TARWE 

2. a. Hoe noemt men in uw dialekt een wittebrood 
(d.w.z. een brood uit tarwebloem, zonder 
zemelen)? 

Dit wittebrood kan in verschillende vormen gebakken 
worden. Hieronder zijn de meest voorkomende vormen 
getekend. Wilt u bij elke tekening, waarachter u ja 
hebt aangekruist, de dialektnaaro geven? 

b . 

C! . 

Cll
0 

d. 

COG) 
e . 

COo 

~ " 

0 

f. 

Heeft wittebrood in uw plaats 
de ernaast getekende vorm? 

ja 

neen 

ja 

neen 

ja 

neen 

ja 

neen 

ja 

neen 

a 
o 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

g. Komen er bij u nog andere vormen voor wittebrood 
voor? Zo ja, wilt u dan de naam of namen daarvan 
geven (graag met een tekening of een omschrij
ving erbij)? 
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g. 
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3. Hoe noerot u een wittebrood waarin de volgende 
bestanddelen verwerkt zijn? 

a. water 

b. melk 

c. krenten, rozijnen (en eventueel sucade) 

d. aIleen krenten 

e. aIleen rozijnen 

f. klontjes suiker 

g. bepaalde kruiden 

h. 

4. a. Hoe noemt men in uw dialekt een volkorenbrood 
(d.w.z. een van binnen en van buiten vrij donker 
brood van tarwemeel waarin aIle zemelen zijn 
roeegebakken)? 

3 

b. 

c . 

d. 

e . 

Ook dit brood kan in verschillende vormen gebakken 
zijn. Hieronder zijn weer tekeningen opgenomen van 
de meest gebruikelijke vormen. 

CiJ Q 

CO 
Q 

COo 

COo 

Heeft volkorenbrood in uw plaats 
de ernaast getekende vorm? 

ja 0 

neen 0 

ja 0 

neen 0 

ja 0 

neen 0 

ja 0 

neen 0 

f. Komt volkorenbrood in uw plaats nog in andere 
vormen voor? Zo ja, wilt u dan de naam of namen 
daarvan geven (graag met een tekening of een 
omschrijving erbij)? 

3. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

4. a . 

Dialektnaam 

f. 
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5. a. Hoe noemt men in uw dialekt een bruinbrood 
(d.w.z. een brood van tarwemeel, dat wat kleur 
en samenstelling betreft tussen wittebrood en 
volkorenbrood in ligt)? 

b . 

c . 

d . 

e . 

Bruinbrood kan in verschillende vormen voorkomen. 
Hieronder zijn de meest gebruikelijke vormen ge
tekend. 

(?o 
«) 

C!J
0 

(6) 

COa 

Heeft bruinbrood in uw plaats 
de ernaast getekende vorm? 

ja a 
neen a 

ja a 
neen a 

ja a 
neen a 

ja a 
neen a 

5. a. 

f. Komen er bij u nog andere vormen voor bruinbrood f . 
voor? Zo ja, wilt u dan de naam of namen daarvan 
geven (graag met een tekening of een omschrijving 
erbij)? 

BROOD UIT EEN MENGSEL VAN TARWE EN ROGGE 

6. a. Hoe noemt men in uw dialekt een brood dat bereid 
is uit een mengsel van tarwe en rogge? (Als dit 
brood niet in uw plaats gebakken wotdt, wilt u dan 
"brood onbekend" invullen? De rest van vraag 6 
kunt u dan overslaan. ) 

b . 

c . 
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Dit brood, dat dus uit tarwe en rogge bestaat, kan 
in verschillende vormen gebakken zijn. We geven u 
weer de meest gebruikelijke vormen. 

(?o ~. 

<:) 

(j] 
Q 

Heeft dit brood in uw plaats 
de ernaast getekende vorm? 

ja a 
neen a 

ja a 
neen 0 

6. a. 

Dialektnaam 

Dialektnaam 
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6. d. ja 0 

°0 neen 0 

B . COa 
ja 0 

neen 0 

f. Komt dit brood uit tarwe en rogge in uw plaats nog f. 
in andere vormen voor? Zo ja, wilt u dan de naam of 
namen daarvan geven (graag met een tekening of 
omschrijving erbij)? 

g. De kleur van dit brood uit tarwe en rogge kan g. 
varieren van grauwwit tot vrij donker. Komt dit brood 
in uw plaats in meer dan een kleurschakering voor? Zo 
ja, kunt u dan de dialektnamen van de verschillende 
soorten brood geven, met de kleur die bij elke naam hoort? 

BROOD UIT ROGGE 

7. a. Hoe noemt men in uw dialekt een roggebrood 
(d.w.z. een brood dat uit gemalen of gebroken 
rogge bereid is)? 

Dit roggebrood kan verschillende vormen hebben. 
Hieronder zijn weer de meest voorkomende vormen 
getekend. 

~omt roggebrood in uw plaats 

7. a. 

in de ernaast getekende vorm voor? 

ja 0 

neen 0 

b. 

Qo <> 
c. ja 0 

~<? neen 0 

d. ja 0 

neen 0 

e. ja 0 

neen 0 

f. ja 0 

neen 0 

5 

Dialektnaam 
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7. g . Komt roggebrood in uw plaats nog in andere 
vormen veer? Zo ja, wilt u dan de naam of namen 
daarvan geven (graag met een tekening ef een 
omschrijving erbij)? 

g. 

h. De kleur van roggebrood kan varieren van licht- h . 
bru~n tot zwart. Komt roggebroed in uw plaats in 
meer dan een kleurschakering voor? Zo ja, kunt u 
dan de dialektnaam van de verschillende seerten 
roggebrood geven, met de kleur die bij elke naam hoort? 

8. a. Hoe noemt men in uw dialekt een brood dat bereid is 8. a . 
uit roggebloem, zonder zemelen en dat van binnen 

b . 

c. 

d. 

e . 

f . 

iets donkerder van kleur is dan gewoon wittebrood? 
(Als dit brood niet in uw plaats gebakken wordt, 
wilt u dan "brood onbekend" invullen? De rest van 
vraag 8 kunt u dan overslaan. ) 

Dit brood uit rogge zonder zemelen kan ook weer in 
verschillende vormen gebakken worden. Hieronder zijn 
de meest voorkomende vormen getekend. 

CD 0 

C3J<J 
COG? 
COa 

~ -::: 

0 

Heeft dit brood in uw plaats 
de ernaast getekende vorm? 

ja a 
neen a 

ja a 
neen a 

ja a 
neen a 

ja a 
neen a 

ja a 
neen a 

g. Komt dit brood uit roggebloem in uw plaats 
nog in andere vormen voor? Zo ja, wilt u dan 
de naam of namen daarvan geven (graag met een 
tekening of een omschrijving erbij)? 
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9. Wilt u nu de volgende zinnen in uw dialekt vertalen, 
waarbij u de klank zo goed mogelijk aan probeert te geven? 

a. Wittebrood met kaas, dat is pas lekker. 

a. .. ................ ~ ......... .. .... . . .... . . . 

b. Wij smeren soms spekvet op roggebrood. 

b ••••••••• •••.• • .. • .••• •• ..••..•.•...•.. 

c. Ik koop elke dag een wittebrood en maar 
een keer per week een roggebrood. 

C oO ........... .. ................. ..... .. . ..... . 

10. Wilt u het volgende zinnetje in uw dialekt vertalen: 

Het zal gaan hagelen. 

11. Hoe noemt men de goot langs het dak? 11. 

12. Achter in R.K. kerken bevindt zich een galerij 12. 
waarop zich het orgel bevindt en waar de zangers 
staan tijdens een dienst. Hoe noemt men in uw 
dialekt deze galerij? 

13. Wat is bij u de naam voor een kort middagslaapje? 13. 

14. Hoe noemt u de la van een tafel? 14. 

15. a. Hoe noemt men bij u de toegangsweg tot een 
boerderij? 

15. a. 

b. En hoe de oprit van een dijk? 

Als u in uw antwoorden een fonetisch schrift 
gebruikt hebt, wilt u dan vermelden, welk het is? 

7 

b. 
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