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Onder de Biesbosch
Historisch-geografische en naamkundige bouwstenen voor een reconstructie van
het in 1421 verdronken middeleeuwse cultuurlandschap van de Groote Waard*

Inleiding
In het laatste kwart van de negentiende eeuw is de basis gelegd voor een nieuwe
wetenschappelijke aanpak van de historische geografie.1 Onderzoekers als Hingman
en Ramaer combineerden oude kaartbeelden met archiefmateriaal voor het maken
van landschapsreconstructies van de door stormvloeden, rivieroverstromingen,
of oeverafslag verloren gegane middeleeuwse cultuurlandschappen.2 Beekman,
Van Rheineck Leyssius en Fockema Andreae volgden op deze ingeslagen
weg.3 Projecteerde Hingman als historisch kartograaf toch vooral historische
kaartbeelden op het contemporaine negentiende-eeuwse kaartbeeld, Ramaer
en Beekman hadden, naast hun historische kennis, al meer inzicht in de
landschapsprocessen, waardoor hun landschapsreconstructies minder statisch
waren dan die van Hingman.4 Ook de rechtshistoricus Fockema Andreae had
een redelijk ontwikkeld gevoel voor ruimtelijke processen. Tot in de jaren tachtig
van de vorige eeuw bleven vooral de reconstructies van Ramaer en Beekman het
beeld van het middeleeuwse cultuurlandschap van West-Nederland, en meer
in het bijzonder van de Groote Waard, bepalen.5 Als deze onderzoekers al van
naamkundig materiaal gebruik maakten dan was dat toch voornamelijk min of
meer toevallig en verre van systematisch.
Na de Tweede Wereldoorlog zijn de inzichten in de landschapsgenese van West-Nederland
nogal veranderd.6 De door Ramaer en Beekman vervaardigde landschapsreconstructies
waren aan vernieuwing toe. In 1981 heeft Stol bij zijn beschrijving van de Groote
Waard de nieuwe historisch-geografische inzichten aangestipt, hoewel hij de inmiddels
honderd jaar oude reconstructie van Ramaer niet echt ter discussie stelde.7 Aan het
verkavelingspatroon, en daarmee aan de ont- en afwateringssystematiek van het
cultuurland, werd in geen van de landschapsreconstructies veel aandacht besteed. Veel
verder dan het projecteren van het midden-negentiende-eeuwse kaartbeeld van vooral
de Alblasserwaard ‘op’ de Groote Waard kwam men meestal niet. Hierbij speelde de
naamkunde, afgezien van een enkel artikel als de studie over de waternamen Dubbel
en Devel,8 nauwelijks een rol van betekenis.
Vanuit onverwachte hoek deed zich de mogelijkheid voor een interdisciplinaire
studie uit te voeren naar de genese van de Groote Waard-Biesbosch.9 Na
de wateroverlast van 1995 was Rijkswaterstaat geïnteresseerd geraakt in de
mogelijkheden voor rivierverruiming en waterberging.10 Ook de Biesbosch
kan tijdens toekomstige hoogwaters mogelijk dienen als tijdelijke wateropslag.
Wel is dan een aantal ingrepen in het landschap noodzakelijk, waarbij ook
aardkundige en cultuurhistorische waarden aan maaiveld en in de ondergrond
in het gedrang kunnen komen. Door dit gecombineerde historisch-geografisch,
geologisch, geomorfologisch (terreinvormen) en archeologisch onderzoek zijn
deze cultuurhistorische waarden in kaart gebracht. Een historisch-geografische
reconstructie van het cultuurlandschap vóór de Sint-Elizabethsvloed van 1421
diende ook als historisch-landschappelijke context voor het relevante archeologisch
vondstenmateriaal en gaf tevens een idee van de te verwachten archeologica.

Chris de Bont
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1. De Groote Waard (Renes 1985);
donkergrijs: de Langstraat.
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Van belang is de vraag of bij de onstuimige stormvloedactiviteiten uit het eerste
kwart van de vijftiende eeuw alle sporen in het oude landschap zijn weggeslagen,
of dat er nog veel onder de jongere sedimenten bewaard is gebleven.11 In het eerste
geval stonden mij voornamelijk historische gegevens ten dienste, merendeels
dezelfde die Ramaer en Beekman ook al hadden geraadpleegd. Of ik hiermee
veel zou kunnen toevoegen aan de visie van beide geleerden viel te betwijfelen.
In het tweede geval zijn in het door sedimenten gefossiliseerde cultuurlandschap
ònder de Biesbosch nog genoeg aanknopingspunten aanwezig die kunnen dienen
als bouwstenen voor en ijkpunten bij het beredeneren en vervaardigen van de
laatmiddeleeuwse landschapsreconstructie.
Voordat ik tot de reconstructie van het middeleeuwse cultuurlandschap van de
Groote Waard kom, sta ik kort stil bij de opkomst en ondergang van dit bijzondere
laatmiddeleeuwse waterstaatsfenomeen. Daarna bespreek ik het landschap en de
bewoning in de Groote Waard, waarbij naamkundige gegevens een belangrijke
ontnuchterende rol blijken te spelen en geef ik mijn schets van het cultuurlandschap
van de Groote Waard. In een naschrift bij dit interdisciplinaire onderzoek schat ik
in of de resultaten historisch-geografische en naamkundige consequenties hebben
die de genese van de Groote Waard overstijgen, ook in hun interdisciplinaire
afhankelijkheid en zeggingskracht.

Opkomst en ondergang van de Groote Waard
De Groote Waard lag in de overgangszone tussen het Midden-Nederlandse
rivierengebied en het West-Nederlandse veenontginningslandschap. Voordat in
het rivierengebied in de late Middeleeuwen de doorgaande bedijkingen tot stand
waren gekomen, waren de zavelige oeverwallen vanouds bewoond. De verder
van de rivier gelegen – al dan niet venige – kommen waren onbewoonbaar. De na
de bedijking gevormde uiterwaarden spelen in dit verhaal geen rol. In de vroege
Middeleeuwen was een groot deel van West-Nederland nog bedekt met veen.
Ook in de Groote Waard blijkt dat het geval te zijn. De Merwede vormde de
noordelijke begrenzing van de Groote Waard. Verder werd het gebied doorsneden
door de Maas en enkele secundaire waterlopen, zoals de Dussen, Alm en Dubbel,
resten van oudere Maastracées.12 De geschiedenis van de Groote Waard is elders
uitvoerig beschreven.13 Voor dit artikel is het van belang om uit te vinden welke
waterlopen met hun eventuele oeverwallen een rol speelden bij de ontginning
en bewoning van het gebied en waar deze gesitueerd waren. Ramaer, Beekman
en andere oudere onderzoekers dachten in kaartbeelden. Ze wisten niet beter of
het cultuurlandschap van de Groote Waard was in 1421 voor altijd van de kaart
geveegd. Dat bleek mee te vallen.
Alle rivierlopen, op de Donge na die uit de Brabantse venen kwam, waren in de
loop van de dertiende eeuw afgedamd (afb. 1).14 De hoofdstroom van de Maas
had zich gefaseerd in noordelijke richting verlegd en stroomde bij Woudrichem
uit in de Merwede.15 De Dordtse Waard, de Tieselenswaard en de Riederwaard

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (2006); webversie 2007

kregen in de dertiende eeuw een eigen dijkbestuur. De bedijkingen, de aanleg van
dammen en het ontstaan van een bestuurlijk kader vormden de opmaat tot de
Groote Waard. In de loop van de veertiende eeuw wordt duidelijk welke gebieden
onder de waterstaatkundige eenheid de Groote Waard vallen: naast de al genoemde
waarden ook het Land van Heusden en Altena en de veenzijde of veenriin – de
latere Langstraat – ten zuiden van de Maas. De Groote Waard als waterstaatkundige
eenheid lag deels op Hollands, deels op Brabants grondgebied, terwijl het meest
oostelijke deel het min of meer onafhankelijke Land van Heusden en Altena
omvatte.16 In het begin van de vijftiende eeuw was de Groote Waard omringd
door één gesloten dijksysteem.17 Ook hierbij bleken de waterstaatkundige grenzen
belangrijker dan de grens tussen graafschap en hertogdom.18 Zonder gereguleerde
waterstaat geen geordende samenleving.
Op een stormachtige novembernacht in 1421 ging tijdens een springtij, waardoor
het zeewater diep landinwaarts werd opgestuwd en de afstroom van rivierwater
werd belemmerd, de dijk van de Groote Waard bij Broek door. Enige tijd later
barstte de Merwede bij Werkendam uit haar zuidelijke bandijk. Via het Steurgat en
de Amer ontstond via Broek een verbinding met het al eerder door de agressieve
zee gevormde Haringvliet en Grevelingen.19 Dat de Merwede juist bij Werkendam
door de dijk brak is niet verwonderlijk. Daar immers kruiste in de ondergrond de
zandige oeverwal van de Werken de dijk.20 Deze ‘kruispunten’ zijn altijd beruchte
kwelplekken, waar de dijken bij hoogwater het eerst worden ondermijnd, om
vervolgens door te breken. Dat de overstroming dwars door de Groote Waard
een spoor kon trekken had ook te maken met het feit dat oude binnendijken
waren afgegraven en er op verschillende plaatsen te dicht langs de dijken veen was
afgegraven, vooral voor zoutwinning.21 De ondergang van de Groote Waard door
de Sint-Elizabetsvloed van 1421 was feitelijk de laatste fase in een al bijna duizend
jaar durend continu proces van landvernietiging en naar het oosten oprukken van
een mariene invloed.22 Door het natuurgeweld, maar meer nog omdat te lang werd
gewacht met het herstellen van de doorgebroken dijken, kon hier de Biesbosch
ontstaan.23 Voor zover niet weggeslagen, is het oude cultuurland van de Groote
Waard afgedekt door enkele meters Biesboschafzettingen,24 die naar het oosten toe
uitwiggen tegen het Land van Altena.25

Bewoonde rivieroevers
Het landschap van de Groote Waard van vóór 1421 zag er totaal anders uit dan
de huidige Biesbosch, een door getijdewerking opgebouwd en door de mens
bepolderd gebied. In de Biesbosch zijn nauwelijks landschapselementen bewaard
gebleven die van vóór 1421 dateren.26 De oeverwallen van Merwede en Maas en de
verschillende zijtakken vormden de oudste bewoningslocaties in de Groote Waard
en de basislijnen voor de oudste inrichting en waterhuishouding van het gebied. Ze
worden hier daarom kort beschreven (zie afb. 4).
De Merwede bleek de meest constante factor in een verder nogal veranderend
landschap. De relatief smalle oeverwallen hebben zich tijdens de SintElizabethsvloed redelijk kunnen handhaven. De noordelijke begrenzing lag langs
de Bandijk van de Alblasserwaard die niet noemenswaardig door het natuurgeweld
in 1421 is aangetast; de zuidelijke oever lijkt bij de overstroming gedeeltelijk
gespaard te zijn gebleven. De kaart van Sluijter van 1560 (afb. 2) toont de resten
van het slot Ter Merwe bij Dordrecht en van de zuidelijke Merwededijk.27 Geoelektrisch weerstandsonderzoek geeft aan dat ten zuiden van de relatief smalle
oeverwallenzone van de Merwede enkele oudere oeverwalrestanten in de
ondergrond aanwezig zijn. Deze liggen vier tot zes meter onder het oude maaiveld
en speelden in de middeleeuwse bewoningsgeschiedenis van de Groote Waard
geen enkele rol.28
Ook bij het reconstrueren van de andere waterlopen is in eerste instantie
gebruik gemaakt van geo-elektrische weerstandsgegevens die voor het Eiland
van Dordrecht beschikbaar zijn. Voor de aansluiting met de Alm en de Dussen,
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2. De kaart van Sluyter uit 1560 met
de gereconstrueerde oude Maasloop
(geblokte lijn), een deel van de Graaf
tussen Maas en Merwede (stippellijn) en
linksboven het Eiland van Dordrecht,
dat voornamelijk bestaat uit de oude
stad met wat op- en aanwassen (cirkel).

waarvan de loop in het Land van Heusden natuurlijk
bekend is, boden verschillende bodemkaarten voldoende
aanknopingspunten.29 Voor het door de overstroming van
1421 waarschijnlijk meest aangetaste midden-gebied waren
geen relevante geologische en bodemkundige gegevens
aanwezig en moest kritisch worden teruggegrepen op
de historische reconstructies van Hingman en Ramaer.
Waarop waren hun reconstructies gebaseerd?
Al in de zestiende eeuw bleek het voor de verdeling van
de visserijrechten in de grote waterplas die de Biesbosch
toen nog was noodzakelijk om de oude loop van de Maas
te reconstrueren (afb. 2).30 Met behulp van peilingen vanuit
een bootje werd de bij Heusden afgedamde oude Maasloop
vanaf Drongelen stroomafwaarts in kaart gebracht. Door
het plaatsen van boeien die aan afgezonken molenstenen
werden verankerd werd de gevonden rivierloop gefixeerd
en kon het geruzie over de grenzen van de visserijgebieden verstommen.31
Op de topografische kaart van 1850 (schaal 1:50.000) en in wat mindere mate op
de moderne topografische kaarten van de Biesbosch lijkt de gereconstrueerde
rivierloop in de veelzeggende naam Scheisloot toch herkenbaar. Is het geoorloofd
om deze lijn gelijk te stellen aan de in 1560 door Sluyter gereconstrueerde loop?
Bij de beantwoording van die vraag helpt een uitstapje naar hoog-Nederland,
waar rond 1830 nog grote stukken gemene grond aanwezig waren, die door
de rechthebbenden binnen de marke-organisatie gemeenschappelijk werden
gebruikt. Bij het opmeten van de kadastrale minuutkaarten rond 1830 werden
deze gemene gronden op de kaart al aan de rechthebbenden toegedeeld.32 Toen
deze gronden vaak jaren later daadwerkelijk werden ontgonnen zijn de lijnen op
de kaart ook echt in het landschap uitgezet en werden ze als hek, sloot of houtwal
op de topografische kaarten zichtbaar. Iets dergelijks is in de Biesbosch gebeurd.
De gereconstrueerde Maasloop werd bij het inpolderen van de verschillende open aanwassen langzaam een werkelijk topografisch verschijnsel.
De Alm, oorspronkelijk een tak van de Rijn-Merwede, heeft gedurende meer dan
een millennium tot kort na 1000 na Christus gefunctioneerd als afwatering van de
Maas.33 Vanaf Neer-Andel tot Almkerk is de loop van de Alm op de bodemkaarten34
maar ook in het huidige landschap goed zichtbaar. Vanaf de Kornse dijk – de grens
tussen het Land van Altena en de Biesbosch – naar het westen is deze loop op
de bodemkaarten nog ongeveer twee kilometer redelijk, maar in het landschap
al moeilijker te volgen. De Alm lijkt zich gesplitst te hebben. De noordelijke tak
van de Alm – de Eem – werd bij Eemkerk weer met de Alm verenigd. Het verdere
verloop van de Alm tot aan de Maas was niet uit de beschikbare geologische
gegevens te reconstrueren. Hier is in 1421 te veel verwoest.
De oudere Maasfase waarin de Dussense stroomrug was opgebouwd, had haar
actieve periode al op het eind van de Romeinse tijd afgesloten. De Dussen is vanaf
Eethen als een restgeul in het landschap blijven liggen en diende als afwatering van
de komontginningen uit de tweede helft van de dertiende eeuw.35
De Dubbel is alleen al door de bijzondere naam interessant.36 Over het verdere
verloop van de Dubbel op het Eiland van Dordrecht en de plaats waar de Graaf
daarop afwaterde heeft lange tijd onduidelijkheid bestaan. Schilder karteerde in
1537 de Dubbel als afsplitsing van de Maas.37 Op de kaart van Sluyter van 1560
daarentegen komt deze niet voor.38 Het geo-elektrisch weerstandsonderzoek
bracht het punt in beeld waar de Dubbel zich van de oude Maasloop afsplitste.39
Aan de hand van zijn archeologische waarnemingen heeft de voormalige
stadsarcheoloog van Dordrecht, juist waar het geo-elektrisch onderzoek door de
bebouwing van Dordrecht moest stoppen, een intrigerende vertakking, of beter
gezegd: ‘verdubbeling’ – beide takken van de Dubbel stromen in noordwestelijke
richting een kleine vier kilometer evenwijdig aan elkaar – kunnen aangeven.40 Ligt
hier mogelijk een verklaring voor de naam Dubbel?41 De noordelijke tak stroomde
via de Thuredrecht of Voorstraathaven in noordelijke richting, de zuidelijke tak
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splitste zich in de Devel en in, wat Pons noemt, de Nieuwe Dubbel.42 Deze nieuwe
Dubbel werd na de herdijking van de Zwijndrechtse Waard Oude Maas genoemd,
maar lag echt noordelijker dan de middeleeuwse loop van de Maas!
Volgens Stol stond de Werken omstreeks 1000 na Christus in open verbinding
met de Alm.43 Hij leidde dat onder meer af uit het feit dat de Werken vóór 1230
werd afgedamd. Weerts en Berendsen hebben aangetoond dat de Alm, die in de
vroege Middeleeuwen tijdelijk door de zich naar het noorden verleggende Maas
was gereactiveerd, tot in de elfde eeuw actief was. In de vroege Middeleeuwen liep
de activiteit in de Werken al sterk terug. Nog vóór 800 na Christus lijkt de Werken
een dode tak te zijn geworden.44 Het is dan ook niet verwonderlijk dat op de
zestiende-eeuwse kaart van Sluyter de Werken niet meer in verbinding staat met de
Alm. De reconstructiekaarten van Hingman, Ramaer en Easton volgen in dezen de
zestiende-eeuwse kaarten. De oorspronkelijke noordtak van de Alm voerde dus
kort na 1000 geen water meer af via de Werken.45 De dam in de Werken maakte de
tot inham van de Merwede verworden monding van deze rivier tot ideale haven.
Van de loop van de Donge ten noorden van Geertruidenberg is niets in de bodem
bewaard gebleven. Hierdoor is het ook onduidelijk of de Donge ooit is afgedamd,
of dat de omringdijk van de Groote Waard hier altijd heeft ‘gekierd’. Heeft de
Donge als veenriviertje kort na 1000, toen het veengebied hier op z’n grootst
was, hier überhaupt oeverwallen gehad? Het oerdal van de Donge boog vanaf
de hoogte van Geertruidenberg meer naar het westen af. Mogelijk is bij een
toenemende veengroei de benedenloop van het riviertje al in oostelijke richting
gedrongen. Op de kaart van Sluyter uit 1560 raait vanaf Geertruidenberg een
rechte lijn noordwaarts naar de loop van de Maas (afb. 2).46
Al met al bleek het mogelijk om de verschillende verdronken rivierlopen in kaart
te brengen.47 Waar deze riviertakken oeverwallen hadden opgebouwd welke rond
800-1000 na Christus aan maaiveld lagen, was de oudste bewoning van de Groote
Waard gesitueerd die voor mijn landschapsreconstructie van belang was.48 De
venen ten zuiden van de Maas waren nog niet ontgonnen. Bij de ondergang van
de Groote Waard ongeveer vierhonderd jaar later was het hele gebied inmiddels
wel ontgonnen, ontwaterd en in gebruik genomen. Hoe was het oude rivierenland
ingericht en hoe zagen de wat jongere agrarische veenontginningen er uit?

Landschap in de Groote Waard
Op de kaart die Van de Ven heeft gepresenteerd van het Nederlandse landschap
rond 800 na Christus49 maar die grotendeels is gebaseerd op een kaart die Renes en
Schuyf eerder voor de Atlas van Nederland samenstelden,50 is duidelijk aangegeven
dat grote delen van het West-Nederlandse cultuurlandschap oorspronkelijk
bedekt waren met moeras en veen. De Groote Waard is ontstaan in de grenszone
van het rivierengebied en het zogenaamde Hollandveen. Al enkele decennia is
bekend hoe snel het maaiveld in een ontwaterde veenontginning door oxidatie
en klink kon dalen, en dat het veendek zelfs geheel kon verdwijnen.51 Door de
ontginningsactiviteiten is de grens tussen veen- en rivierengebied in de loop van
de eeuwen verschoven. De meest westelijk gelegen oeverwallen en kommen, als
meest typerende landschapselementen in het rivierengebied, waren deels met
een veendek overgroeid geraakt of hadden zich in die venige omgeving amper
kunnen ontwikkelen. Stol introduceerde in dit verband de term ‘verdronken’
rivierenlandschap.52 De oostelijke grens van het veenlandschap of, meer specifiek,
het veengebied dat in de late Middeleeuwen als agrarische veenontginning in gebruik
is genomen, liep dwars door Midden-Nederland en ook door de Groote Waard.53
Ten tijde van de ontginning van de gronden in de latere Groote Waard
was de mariene invloed nog niet ver oostwaarts opgerukt. De zogenaamde
estuariumafzettingen reikten rond het jaar 1000 na Christus niet veel verder dan
tot bij het huidige Hoogvliet.54 In de kern van de Riederwaard waren lokaal zelfs
enkele veenmosveenkoepels tot ontwikkeling gekomen. In de waarden meer
naar het oosten betrof het voornamelijk bos- en broekveen.55 In het zuidelijke

51

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (2006); webversie 2007

52

veengebied lag deze grens bij de Striene. Tussen de Striene en de Dieze lag ten
zuiden van de vroegmiddeleeuwse Maasloop een uitgestrekt veengebied, dat
uitwigde tegen de hogere gronden van zand-Brabant.56 Dit veengebied werd
door de Donge ontwaterd en in tweeën gesneden, maar waterde ook via kleinere
veenstroompjes naar het noorden af.57. Eenmaal opgenomen in de Groote Waard
werd dit veengebied Veen, Veenzijde, of Veenriin genoemd.58 Aan de hand van
oud kaartmateriaal en enkele archivalia, gecombineerd met kennis over de niet bij
de Sint-Elizabethsvloed overstroomde gebieden, deed Leenders de suggestie dat
er een grote veenkoepel ten westen van Geertruidenberg heeft gelegen die met een
waaiervormige verkaveling was ontwaterd en ontgonnen.59 Deze reconstructie paste
goed in het beeld van landschap en ontginning van de oostelijk van Geertruidenberg
gelegen Langstraat.60 Ik kom hierop nog terug. Het lukte hem echter niet om
een historisch-landschappelijk logische verbinding tussen deze veronderstelde
waaiervormige veenontginning en het noordelijker gelegen rivierenlandschap te
verwoorden. De naamkunde bleek hierbij uitkomst te bieden.

Monde- en munde-namen
Er bestond over de ligging van enkele oude nederzettingen langs de oude
Maasloop geen onduidelijkheid. Ramaer had de dorpen Dubbelmonde, Almonde
en Almsvoet op zijn kaart van “Holland bezuiden de Lek en Nieuwe Maas rond
1300” aangegeven binnen de door hem gereconstrueerde dorpsgebieden.61 Zonder
problemen werden deze -monde-nederzettingen door historici geïnterpreteerd
als dorpen gelegen aan de monding van de Alm en de Dubbel. Recent schreef Van
der Ham in zijn boek over de geschiedenis van de Groote Waard: “Dubbelmonde
lag tegenover de monding van de Dubbel”.62 Renting was nog explicieter: “De
Dubbel splitste zich tegenover het voormalige Dubbelmonde (...) uit de Maas
af”.63 Een kritische geest als Leenders voelde wel dat de relatie tussen Almonde en
Dubbelmonde “... en de uitmondingen van de riviertjes de Alm en de Dubbel ...”
wat wringt. “Die riviertjes lagen aan de andere kant van de Maas, zodat deze twee
dorpen wel pal aan de Maas gelegen moeten hebben”.64 Niemand had oog voor
de tegenstrijdigheid in deze beschrijvingen. Naamkunde en historische geografie
beweerden ogenschijnlijk het tegenovergestelde.
Een historisch geograaf kan bij plaats- en veldnamen het best uit de voeten met
een landschappelijke etymologie. Mensen gaven plaatsen namen om ze van elkaar
te kunnen onderscheiden. De namen Almsvoet en Almonde lijken transparant:
een verwijzing naar nederzettingen aan de voet en aan de monding van de Alm.
Minder logisch was het dat beide dorpen vlak bij elkaar aan weerszijden van de
Maas waren gelegen. Het maakte het voor de toenmalige bewoners als naamgevers
van de dorpen wel erg moeilijk om ze met zo’n gelijke naamsbetekenis van elkaar te
kunnen onderscheiden. Sterker nog, dat lag niet erg voor de hand. Naamkundigen
leggen in hun naamsverklaring van Almsvoet – onbedoeld – de vinger op de zere
plek. Afgezien van de vraag of de oudste vermelding uit 1105 als Almisuthe of
Almifuthe gelezen moet worden, leggen zij de verbinding met het oud-Nederlandse
mûthan ‘monding’, met een verlies van ‘m’ door assimilatie, òf met *fôt dat zich
ontwikkeld heeft tot het Nederlandse ‘voet’.65 Beide naamsverklaringen roepen
een beeld op van een dorp gelegen aan de voet of de monding van de Alm.66 In het
midden en westen van Nederland werd de monding van een rivier vaak aangeduid
met het oud-Nederlandse mutha , zoals het in de eerste helft van de tiende eeuw
genoemde ... in Amuthon ..., samengesteld uit a en mutha.67
Bijna tegenover Almsvoet lag op de zuidoever van de Maas het dorp Almonde
en wat meer naar het westen Dubbelmonde (afb. 3). Afgezien van de opmerking
hiervoor dat het dorp Almsvoet wel erg dicht bij Almonde lag, was het duidelijk
dat de Alm bij deze nederzettingen uitmondde in de Maas. Als de stroomrichting
van de verschillende takken van de Maas in ogenschouw wordt genomen, kon voor
Dubbelmonde de naamsverklaring van Künzel68 *Dubla+munde ‘monding van de
Dubbel’ niet worden volgehouden. Dubbelmonde lag juist bij het punt waar de
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Dubbel zich van de Maas afsplitste, aan de
‘bovenloop’ van de Dubbel: het tweede
naamselement -monde in Dubbelmonde
kon dus onmogelijk monding betekenen.
De aanwezigheid van een mogelijke mutha-naam (Almsvoet) voor ‘monding’
in de onmiddellijke nabijheid wees
eigenlijk al in die richting: mutha sluit
monde uit.
De oudste vermeldingen voor Almonde
en Dubbelmonde luiden: Almunde
(1305-06)69 en Duplamunde (1105).70
Dit deed mij denken aan de door Schrijnemakers beschreven situatie bij het
Limburgse Roermond, ongeveer honderdvijftig kilometer stroomopwaarts.71
Hoewel gewoonlijk Roermond, dat in het midden van de twaalfde eeuw als
Ruremunde of Roremunt in de archieven vermeld wordt, ook wordt geïnterpreteerd
als ‘nederzetting gelegen aan de monding van de Roer’,72 stroomde deze rivier
oorspronkelijk een kilometer ten zuiden van Roermond in de Maas. Het bestanddeel
-monde in Roermond was een jongere vorm voor -munde. Dit munde leek eerder te
slaan op de heuvel die bij de monding van de Roer lag: een munte.73 De relatie met
het oud-Nederlandse leenwoord munte, dat zich heeft ontwikkeld uit het Latijnse
mons (-ntis), in de betekenis van ‘heuvel’ of ‘berg’ lag voor de hand.74 Een andere, of
beter gezegd een nadere verklaring van munde was mogelijk. Munde heeft ook de
betekenis van ‘bescherming’, of ‘verdediging’.75 “Dit woord is nog in deze betekenis
bekend in het Duits, zij het dat het als archaïsch wordt bestempeld (...). Omdat dit
woord teruggaat op een Germaanse vorm *mundô : hand, bescherming, waarin
sprake is van een -d- (een explosief dus) en niet van de fricatief -Ê- (Engelse th)
blijven nasalering en rekking hier in de Noordzeegermaanse dialecten achterwege.
Dit woord blijft dus gewoon mund (waarin -u- voor korte oe-klank staat; later
wordt dit mond of mund)”.76 Engelse etymologen omschrijven de betekenis van
mund kernachtig als ‘strong hill’, afgeleid van het oud-Franse mont.77 Het in 943
genoemde Roer (... in fundis ... ita nuncupantibus Rura) lag mogelijk bij, of is
identiek aan de munte bij de uitmonding van de Roer78 en zou dan mogelijk identiek
zijn aan het door Tummers veronderstelde “... Gemonde aan de Roer ...”.79
Een eerste verkenning van enkele -munde-toponiemen en hun historischlandschappelijke ligging lijkt beide betekenissen te bevestigen. Hoewel bijvoorbeeld
de oudst overgeleverde vermelding, uit de eerste helft van de tiende eeuw, van het
Zuid-Hollandse Warmond UUarmelde luidt, treedt in de elfde eeuw de omslag
naar Warmunde op. De daarop volgende vermeldingen bezitten alle het -munde
naamsbestanddeel. De vigerende naamsverklaring luidt: “Waarschijnlijk een oude
waternaam; afleiding met -nd-suffix van wortel *war-m- ‘water’”.80 Historischlandschappelijk gezien vertoont Warmond zeker gelijkenis met de munde aan
de Roer. Ook Warmunde ligt op een natuurlijke verhoging in het landschap,
namelijk op een oude strandwal. Binnen de Hollandse historisch-landschappelijke
context, en zeker als de naamgeving dateert van vóór het ontstaan van de veel
hoger opgestoven zogenaamde Jonge Duinen,81 lagen deze vanouds bewoonbare
strandwallen opvallend hoog in het landschap. Munde als ‘hoogte of heuvel’ lijkt
hierdoor afdoende verklaard. Een vergelijkbare situatie doet zich voor ten noorden
van Haarlem, waar op de noordelijke ‘kaap’ van een strandwal het in 1125-1130
voor het eerst genoemde Schoten (... in Scatan ...) opduikt. De naam is afgeleid van
het oud-Nederlands scota, of oud-Friese scata, wat ‘hoge hoek land, uitspringend
in het laagland’ betekent.82 De strandwal van Schoten is waarschijnlijk nooit met
veen overgroeid geraakt. Ook deze ‘schoot’ was ten tijde van de naamgeving
duidelijk zichtbaar in het landschap.83 Hoewel de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat
Warmond iets minder pregnant op het ‘uiteinde’ van de strandwal ligt had ook hier
een -schoot-naam niet misstaan. Bedenk hierbij wel dat deze strandwallen door de
mens sub-recent behoorlijk zijn afgevlakt.84 Waarom heeft in twee vergelijkbare
landschappelijke situaties dan toch een verschillende naamgeving plaatsgevonden?

3. Almsvoet, Almonde en Dubbelmonde
en de stroomrichting van Maas, Alm en
Dubbel vóór 1421.
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Een veronderstelde munde aan de War had een duidelijke militaire betekenis.
De munde zekerde het verkeer over de Heerweg en de doorvaart over de War,
nu mogelijk een van de natuurlijke afwateringen tussen de strandwallen van
Warmond en Oegstgeest, of tussen de strandwal en het achterliggende veengebied
(de Warmonder Lee?). Of is dit allemaal wat te ver gezocht, of naamkundig te
zwak onderbouwd?85

Donken in de Groote Waard

54

Het leek onmogelijk om, zonder inzicht te hebben in de landschappelijke
gesteldheid van de zone tussen het veengebied ten zuiden van de oude Maasloop
en het rivierenlandschap tussen Maas en Merwede, een reconstructie van het
cultuurlandschap van de Groote Waard te presenteren. Bij hernieuwde raadpleging
van de geologische kaarten van de Biesbosch die voor ons project waren vervaardigd
bleken precies op de grens tussen het zuidelijke veengebied en de stroomrug
van een oudere Maasloop enkele dekzandruggen of rivierduinen onder de vele
meters jongere Biesboschafzettingen te liggen. Deze waren waarschijnlijk nooit
met veen overgroeid geweest.86 Deze verdronken dekzandruggen of rivierduinen,
die dus vóór 1421 boven het omringende maaiveld moeten hebben uitgestoken,
vormden ideale vestigingsplaatsen in het rivierengebied. Waren dit de munden, of
verdedigbare hoogten, die wij kennen als Almunde en Duplamunde?
Het midden-Nederlandse rivierengebied wordt niet alleen gekenmerkt door
vanouds bewoonbare stroomruggen en onbewoonbare kommen, maar ook door
zogenaamde donken. Donken komen verspreid over het rivierengebied voor, met
de nadruk op het oostelijke deel.87 Een deel van deze oude rivierduinen is vroeger
al onder jongere rivierafzettingen verdwenen; enkele steken ook vandaag nog
boven het omringende land uit. In het rivierengebied komt vóór 1200 slechts één
-donk-vermelding voor, namelijk een ecclesia sancte Marie sitam in insula Dunc
in 1161. Dit mysterieuze insula Dunc krijgt door de naamsverklaring van dunc,
‘zandige opduiking in moerassig terrein’,88 de betekenis van ‘nat gebied – een
waard – waarbinnen donken liggen’. Naast de stroomruggen vormden deze donken
vanouds een ideale plaats voor permanente bewoning.89 In de Bommelerwaard,
het Land van Heusden en Altena, maar ook binnen de verder zeer systematische
inrichting van de middeleeuwse agrarische veenontginningen in de Alblasserwaard
liggen enkele dorpen op donken die hier boven het omringende maaiveld uitsteken.
In de Biesbosch waren geen donken bekend.90
Een munde op de plaats waar de Alm in de Maas stroomde, of waar de Dubbel
zich van de Maas afsplitste lijkt dè verklaring voor Almunde en Duplamunde. Met
deze totaal verschillende betekenis van -voet en -mond vormt de korte afstand
tussen Almsvoet en Almonde geen probleem meer. Ten noorden van de Maas lag
‘aan de voet van de Alm’ Almsvoet; ten zuiden van de Maas lag ‘waar de Alm in
de Maas uitstroomt’ een (mogelijk versterkte) heuvel Almonde. Van belang is nog
in dit verband dat het oorspronkelijke Raamsdonk, dat pas voor het eerst in 1273
als Ramesdunc wordt vermeld,91 enkele kilometers noordelijker dan het huidige
dorp bij de oude Maasloop lag.92 Tussen het oude Raamsdonk en Almonde lag het
oorspronkelijke Drimmelen, dat in een falsum van 980 Tremella wordt genoemd.93
Een naamsverklaring uit het Middelnederlandse dromel, dat gerelateerd is aan
het latijnse terminus of ‘grens’,94 lijkt voor een oer-Drimmelen in de rij donken
Dubbelmonde-Almonde-Drimmelen-Raamsdonk, op de grens van het veen- en
het rivierenlandschap, alleszins mogelijk. De oude Raamsdonk is tijdens de SintElizabethsvloed in de meest oostelijke inbraakgeul met de fraaie waternaam Gantel
– vaak foutief Oude Maasje genoemd – weggeslagen of onder een metersdikke laag
Biesbosch- of estuariumafzettingen verdwenen. Noch de bodemkaarten, noch de
geologische gegevens helpen mij hier verder. Ook van Tremella is waarschijnlijk
geen spoor meer te vinden. Deze veronderstelde donk lag midden in de grootste
doorbraakgeul uit 1421 en zal zijn opgeruimd of zodanig onthoofd dat deze niet
op de geologische en bodemkaarten is terug te vinden.
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4. Landschap en inrichting van de
Groote Waard. Legenda: 1: stroomrug
(oeverwallen en stroomdraad);
2:
rivierlopen
(gedeeltelijk
gereconstrueerd); 3: veen of klei-opveen; 4: donken (cirkels: verondersteld);
5: oligotrofe (voedselarme) veenkoepel,
met top (donkergrijs); 6: agrarische
veenontginningsnederzetting, eerste
fase; 7: idem, tweede fase; 8: zijkade
in veenontginningsblok; 9: veenontginnings ver ka veling van vóór
1421, gedeeltelijk nog aanwezig; 10:
oude bannegrenzen volgens Ramaer
1899; 11: nog herkenbaar deel van de
zuidelijke ringdijk van de Groote Waard;
12: afwateringsrichting. De bebouwde
kommen, inclusief de middeleeuwse
kernen van Geertruidenberg en
Dordrecht zijn met een gestippeld raster
aangegeven.
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De Maas beteugeld
Uit onze geologische kaart bleek overigens dat de gereconstrueerde Maasloop bij
Geertruidenberg een op het eerste gezicht wel erg onwaarschijnlijk tracé volgde
(afb. 4). Kon de middeleeuwse Maasloop ten zuiden van haar eigen oeverwallen
hebben gelegen? Moesten de reconstructies van Sluyter, Hingman en Ramaer
alsnog naar de prullenbak worden verwezen, of was er bij mij sprake van ‘een fout
op de lichtbak’, de angst van elke historisch geograaf die kaarten tekent? Geen van
beide bleek het geval.
Een blik op de ontginningsgeschiedenis van de meer oostelijk gelegen Langstraat
kan veel verduidelijken.95 In de hoge Middeleeuwen stroomde de Maas tussen
het Land van Altena en de Langstraat al ten zuiden van de eigen oeverwallen. De
Dussen was op het eind van de Romeinse tijd zodanig aan het verlanden,96 dat het
waarschijnlijk is dat de loop van de Maas al naar het zuiden was opgeschoven. De
rivier heeft nog wel wat oeverwallen kunnen vormen, maar door de ‘verzomping’
in het veen stelden ze niet veel voor. De grens tussen oeverwallen en het veen
lag bij de oorspronkelijke nederzetting Baardwijk, ongeveer twee kilometer ten
noorden van het huidige dorp, tussen Doeveren en Heesbeen.97 De naam van het
in 1136 voor het eerst genoemde Barduvich is afgeleid van barda ‘rand’ en vich
‘nederzetting, vaak met een bepaalde functie’.98 Het oudste Baardwijk lag op de
rand (barda) van de zuidelijke, duidelijk in het landschap als welving zichtbare
oeverwal langs de middeleeuwse Maasloop.99 De Maas heeft zich in de loop van
de tijd in fasen naar het noorden verplaatst, om uiteindelijk bij Woudrichem in
de Waal uit te monden en via de Merwede verder naar het westen te stromen.100
Door deze verplaatsing van de Maas waren in het zuiden de condities voor
versnelde veengroei steeds beter geworden. Ten westen van Baardwijk raakten de
oeverwallen met veen overgroeid (‘verdronken rivierenlandschap’). De zuidoever
van de Maas werd vanaf het oorspronkelijke Baardwijk westwaarts gevormd door
een oligotrofe (voedselarme), dus hoger opgegroeide veenrug.101 De rivier had hier
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wat meer ruimte dan tussen haar natuurlijke oeverwallen meer stroomopwaarts.
De dwingende relatie tussen de twee oeverwallen met een (verlandende) waterloop
daartussen en de Maas was verloren gegaan. Meer naar het westen fungeerden de
donken van Raamsdonk, Drimmelen, Almonde en Dubbelmonde als een soort
harde geleidingsrail in het landschap, waardoor de Maas weer binnen de eigen
stroomrug was gedwongen. De oligotrofe veenkoepel vormde de opvulling van de
natuurlijke beschoeiing die door deze donken werd gevormd.

Wonen ten zuiden van de Maas

56

In het voorgaande is duidelijk geworden dat de oude Maasloop een belangrijke
landschappelijke scheiding in de Groote Waard vormde.102 Tussen Maas en
Merwede vertoonde het landschap alle kenmerken van het midden-Nederlandse
rivierengebied met oeverwallen en kommen; ten zuiden van de Maas lag de
‘donken’-zone en daarachter een groot veencomplex. De uiteindelijke inrichting
van de Groote Waard, of beter gezegd van het gebied dat pas later tot Groote Waard
zou worden samengevoegd, weerspiegelde deze landschappelijke tweedeling.
Ten zuiden van de Maas waren de donken vanouds bewoond.103 Vanuit deze
donken is niet lang na 1000 na Christus het veengebied ontgonnen en ontwaterd.104
De koepelvorm van dit voedselarme veencomplex dwong de ontginners een
waaiervormige verkaveling aan te leggen, om hiermee een zo goed mogelijke af- en
ontwatering van het veen te garanderen.105 De namen van de verschillende dorpen
geven de oorspronkelijke landschappelijke situatie goed weer. Ten westen van
Dubbelmonde lagen Twintighoeven, Wieldrecht en Broek. Twintighoeven duidt
op de breedte van de middeleeuwse agrarische veenontginning in twintig hoeven,106
die, als de maatvoering die Van der Linden bij de Cope-nederzettingen heeft
aangetoond ook hier van toepassing is, per hoevestrook ongeveer dertig roeden
(ongeveer honderdvijftien meter) breed was. Er zijn echter ook aanwijzingen dat
de hoevestroken hier wat smaller waren.107 Het Gravenmoer, net ten oosten van de
Donge, was uitgegeven in hoeven van ‘... breet vier en twintich roeden (en) lanck vier
honderd roeden’. Deze maat was in de hele westelijke Langstraat gebruikelijk.108
Het naamsbestanddeel -drecht van het in 1187 genoemde Wildreht geeft aan dat
hier een veennederzetting was gelegen.109 Veenkoepels lagen, zoals de naam al zegt,
oorspronkelijk tot enkele meters hoger dan het gemiddelde rivierpeil. Er is immers
in het westelijk deel van dit veencomplex turf gestoken; een duidelijke aanwijzing
voor een hoog opgegroeide voedselarme veenkoepel.110 De bedijking van dit soort
gebieden vond pas plaats nadat het hele veenreliëf was afgevlakt door oxidatie en
klink als gevolg van de ontginning en de hiermee samenhangende ontwatering. Het
is dus zeer de vraag of de naamsverklaring voor wil als ‘wiel, diepe plas’ hier wel
op zijn plaats is,111 tenzij het een jongere toevoeging is nadat de bedijkingen hier
waren ontstaan en er in de grafelijke kanselarij behoefte bestond om dit Wieldrecht
te kunnen onderscheiden van andere -drecht-nederzettingen. Het toponiem Broek
is afgeleid van het oud-Nederlandse brôk, (‘broekland’),112 en heeft in al die eeuwen
nauwelijks een betekenisverandering doorgemaakt.
Evenals in de aangrenzende Langstraat gold hier het recht van opstrek. De dorpen
zijn enkele keren verplaatst, waarbij de boerderijen het nieuw aangemaakte
akkerland moesten volgen. Leenders oppert de mogelijkheid dat het huidige OudDrimmelen een kerk bezat die van vóór 1421 dateerde en daar als gevolg van
genoemde dorpsverplaatsing was gesticht.113 Bij de aangegeven verplaatsing van
de dorpen is Van der Lindens idee over de gemiddelde diepte van zes of twaalf
voorling (circa 1200 of 2400 meter) als richtlijn aangehouden (afb. 4).114

Wonen tussen Maas en Merwede
De oudste bewoning in het rivierengebied vond plaats op de oeverwallen. De
kommen waren onbewoond en functioneerden voornamelijk als waterberging. Na
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de aanleg van de doorgaande rivierdijken, een beweging die vanaf de elfde eeuw
vanuit het westen in gang is gezet en die samenhangt met de agrarische ontginning
van de venen en de daarna optredende spectaculaire daling van het maaiveld, kon
het binnenwater worden gereguleerd en werden de kommen ontgonnen. Al eerder
hadden de verschillende nederzettingen eigen dorpskaden opgeworpen om hun
akkerland van hoog water te vrijwaren.115 Vanaf het moment dat de rivieren zo
goed en kwaad als dat ging binnen de bandijken werden gehouden, was er sprake
van een landschappelijke driedeling: oeverwallen, kommen èn uiterwaarden.
De ontginningen van de kommen, waarbij de waterberging en de afwatering
plaatsvonden binnen een regelmatige verkavelingsstructuur die door zogenaamde
zegen was verbonden met enkele grote doorgaande weteringen of met tot wetering
vergraven natuurlijke waterlopen, kregen in de late Middeleeuwen hun beslag.
Het fijnmazig slotenstelsel met afwateringsweteringen vergde elk jaar nogal wat
onderhoud, temeer daar bij hoge waterstanden de kommen nog steeds als overloop
en waterberging fungeerden.116
De ontginning van de kommen maakte onderdeel uit van het streven naar een totale
beheersing van het binnenwater. Bij een toenemende bevolkingsdruk werd nieuw
akkerland op de minder hoge delen van de oeverwallen aangemaakt. Door de
beheersing van het binnenwater liepen deze gronden minder kans overstroomd te
raken. Door de aanleg van zogenaamde Broekdijken werd het water uit de kommen
van de lager gelegen akkers aan de komzijde van de oeverwallen geweerd.
Het is een misvatting te denken dat de aanleg van de bandijken ook een verhoging
van de veiligheid betekende. Door de dijken werden de verschillende rivierlopen
in een relatief smal bed vastgelegd. Het meegevoerde zand en klei hoopte zich op in
deze smalle strook tussen de dijken. Hierdoor kwam de rivier steeds hoger te liggen
ten opzichte van het land. De oeverwallen die vanouds door hun hogere ligging
een veilig toevluchtsoord waren, bleken deze zekerheid bij een hoger gemiddeld
waterpeil niet langer te kunnen bieden. Indien mogelijk verplaatste een deel van de
bewoning zich naar de dijken. De bewoonde oeverwallen werden ook opgehoogd.
Soms zijn er, zowel binnendijks als buitendijks, terpen opgeworpen.117
Dit was de situatie tussen Maas en Merwede: primaire bewoning op de oeverwallen
van Maas en Merwede en secundaire langs de dijken. Het tussengebied was
grotendeels leeg. Tussen het moment dat de eerste ontginningen hier plaatsvonden
en de ondergang van de Groote Waard zijn ongeveer vier eeuwen verlopen, waarin
het landschap nogal kon veranderen. In de dynamische overgangszone tussen
rivierengebied en Hollandveen is het haast onmogelijk om een eenduidige uitspraak
te doen over de landschappelijke uitgangssituatie ten tijde van de ontginning. Onze
geologische kaart118 biedt ruimte voor een venige en een kleiiger landschapsvariant.
Afhankelijk van welke variant wordt gevolgd is vooral het waterstaatsverhaal
nogal verschillend. Over de bewoning zijn we vooral door een combinatie van het
historisch-geografische werk van Ramaer en de recente archeologische inventarisatie
van Odé voldoende ingelicht.119 Er zijn enkele vondsten uit de Romeinse tijd die
mogelijk duiden op bewoning langs de Dubbel. Bewoningssporen uit de vroege
Middeleeuwen ontbreken in het studiegebied nagenoeg. Op de stroomruggen van
Maas, Alm, Dubbel en de Werken zijn bewoningssporen uit de late Middeleeuwen
(1050-1500) bekend.
De bodemgesteldheid van het gebied tussen de middeleeuwse Maas en de Merwede
rond het jaar 1000 na Christus is vergelijkbaar met de Alblasserwaard en de
Vijfheerenlanden ten noorden van de Merwede. Ook hier vertoont het landschap
de specifieke kenmerken van de overgangszone tussen rivierengebied en veen.
De smalle riviersystemen in de Alblasserwaard zijn nu meestal met een (dun)
veenpakket bedekt. In de riviervariant is in de kommen tussen de oeverwallen
van Maas en Merwede wel moeras en veen ontstaan, maar dat was zo eutroof
– doormengd met rivierklei – dat het nooit hoger dan de oeverwallen kan zijn
‘opgegroeid’.120 Grote delen van de oeverwallen konden worden bewoond en
bewerkt. In die situatie verliep de afwatering van de verkavelde kommen niet in
noordelijke en zuidelijke richting naar Maas en de Merwede, maar via de Graaf
in de richting van Dordrecht. Deze Graaf is, ondanks dat sommige auteurs het
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als weg121 of natuurlijk riviertje122 aanduiden, zoals de naam aangeeft een gewone
wetering en dus vergelijkbaar met de Hertogswetering in de Brabantse Maaskant
of met andere, deels vergraven afwateringsweteringen in het midden- en oostelijke
rivierengebied. Door het uitwateringspunt van deze weteringen zo ver mogelijk
naar het westen te leggen werd, vooralsnog zonder mechanische hulpmiddelen,
een optimale afwatering bereikt. In de venige variant zijn de kommen tussen de
Maas en Merwede wel gevuld geraakt met veen dat zich lokaal tot mesotroof of
zelfs oligotroof veen heeft kunnen ontwikkelen. In deze situatie was de woon- en
werkruimte op de oeverwallen wat beperkter: de lagere delen aan de komzijde
van de oeverwal waren moerig van aard. De afwatering van de ingerichte kommen
verliep eerst langs natuurlijke weg óver de deels met veen overdekte oeverwallen
naar de Maas en de Merwede. Pas nadat dit veen door oxidatie en klink was afgeplat
moest de Graaf worden aangelegd om de afwatering van de kommen, maar nu in de
richting van de Dubbel, in stand te houden. Toen konden ook de lagere delen van
de oeverwallen in gebruik worden genomen en werden er Broekdijken aangelegd.

Verder werken
In 1062 geeft Hendrik IV de kerk van Utrecht enkele van de haar door de Hollandse
graaf Dirk III en zijn zonen ontnomen goederen en kerken terug, waaronder ...
quod est iuxta Wirkenemunde.123 Weinig let mij om in dit Wirkenemunde een
munde te zien, langs de Werken, of langs de Alm. Langs de Werken zijn geen
donken bekend,124 maar mogelijk ligt er een donk onder het recent uitgebreide
dorp Almkerk, als meest westelijke van een negental donken op een rij, pal ten
oosten van dat dorp.125 De oeverwallen van de Werken staken op zich wel boven
het omliggende maaiveld uit. Heeft een lokale potentaat, die belang had bij een
verdedigbare heuvel langs de Werken, de natuur een handje geholpen door de
oeverwal plaatselijk verder op te laten hogen? De Werken blijkt al rond 800 na
Christus te zijn teruggevallen tot een dode tak van de Maas, of mogelijk zelfs
eerder.126 De afdamming van deze dode riviertak (de Werkendam) heeft vóór 1230
plaatsgevonden, maar de Alm stond nog tot 1000 na Christus in contact met de
Werken. Mogelijk lag de munde op de plek waar de Werken zich van de Alm
afsplitste. Dan lijkt de situatie van Wirkenemunde wel heel erg op Duplamunde. Als
we kiezen voor een munte op de oeverwal langs de Werken dan kan deze naam heel
oud zijn: langs een verlande waterloop viel voor een lokale machthebber immers
weinig eer te behalen. Als er toch een munte langs de Alm bij het afsplitsingspunt
van de Werken heeft gelegen zou de naamgeving wat jonger kunnen zijn.
In dit artikel heb ik vanuit een geïntegreerd perspectief getracht het landschap
van de Groote Waard te reconstrueren. Een kritische beschouwing van enkele
toponiemen in dat oude cultuurlandschap bracht ongerijmdheden aan het licht
tussen ‘gewone’ geografische wetmatigheden zoals de richting waarin de rivieren
stromen en de ligging van deze nederzettingen in het historische landschap. Dit
lijkt ook op te gaan voor enkele naamsverklaringen die onder naamkundigen
opgang doen. Hoe dit ook zij, uitspraken over de ouderdom van de naam munte
laat ik als historisch geograaf graag aan de deskundigen over. Over de ligging,
maar ook over de betekenis van deze munden en munten, gevat in hun historischlandschappelijke context, is het laatste woord nog niet gesproken. Er liggen langs
de Europese waterlopen nog genoeg monde-, munde- en -munte-toponiemen
mogelijk op een nieuwe of minstens een aanvullende naamsverklaring te wachten,
een die recht doet aan de leef- en denkwereld van onze Europese voorouders.
Ik sluit daarbij een oorspronkelijke betekenis van enkele munden als ‘versterkte
verhoging langs, of bij een waterloop’ vooralsnog niet uit. Dat deze betekenis van
de munden die bij een afsplitsing, of een uitmonding van een rivier lagen in de
loop van de tijd verloren is gegaan en er een versmelting, of reïnterpretatie met het
jongere begrip monding heeft plaatsgevonden is zeer goed mogelijk.127
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Naschrift: Enkele mutha-, -munde-, -monde-, en
-munte-namen buiten de Goote Waard
Ook buiten het gebied van de Groote Waard roept dit onderzoek op het grensvlak
van de historische geografie en de naamkunde nieuwe vragen op. Blok heeft een
kaart beschreven met inguaeonismen waarop de verspreiding van de -muiden en
-monde-namen in Nederland is aangegeven. Hij signaleert een inguaeoonse overgang
van -mutha naar -monde, beide in de betekenis van ‘monding’.128 Daarnaast komen
er nog andere -monde-namen voor die “... geografisch gescheiden (zijn) van het
niet-inguaeoonse monde”. 129 Hoewel ik deze taalkundige afleidingen niet op hun
merites kan inschatten, dient zich, gezien het voorafgaande, toch ook een andere,
meer historisch-landschappelijk georiënteerde naamsverklaring aan. Een oudere
vorm voor de -monde-namen is vaak -munde. Deze munden betekenen veel, maar
de naamsverklaring ‘monding’ ligt historisch-landschappelijk gezien soms minder
voor de hand dan altijd wordt aangenomen. Hoe Ruremunde of Roremunt en de
Warmunde kunnen worden begrepen heb ik aangegeven. Nieuw onderzoek naar
de oude -munde-namen, in de traditie van de Wageningse Edelmannen,130 waarbij
geologie, geomorfologie en bodemkunde worden gerelateerd aan archivalia en
oude kaarten, brengt de toponymie èn de historische geografie verder. Voor een
eerste aanzet hiertoe biedt een inventarisatie van de oude – munde-, – monde- en
– munte-namen uit het lexicon van Künzel, Blok en Verhoeff een goede leidraad
(tabel 1).131 Het is vrij eenvoudig een tweedeling in dit namenbestaand aan te
brengen, namelijk tussen de mutha-namen en de -monde- of -munde-namen.
Künzel et al. scheren de meeste -munde- en -monde-namen die vóór 1200 in
de archieven worden genoemd over een kam, met naamsverklaringen die altijd
teruggaan op ‘monding’. Daarnaast herkennen zij in de oude namenvoorraad
slechts één -munte-naam. Het in 794 genoemde Wichmond (UUithmundi)132 en
het in 1108 genoemde Helmond (Helmund)133 is niet in een van de hierboven
genoemde categorieën onder te brengen.
Ook onder later vermelde toponiemen, waarvan de meeste tot op de dag van
vandaag worden gebruikt, zijn er de nodige namen die teruggaan op een -muthanaam, zoals Sint-Anna ter Muiden, Arnemuiden, Genemuiden en Cellemuiden. In
totaal zijn in het Nederlandse taalgebied ongeveer dertig -mutha-namen bekend.134
Een greep uit de na 1200 bekende -monde-namen in Nederland, zoals Zoelmond en
het misschien wel te doorzichtige Driemond,135 blijft intrigeren. Buiten Nederland
kunnen genoemd worden het Noordduitse Swinemünde, Travemünde en
Penemünde. Maar ook het Vlaamse Dendermonde en Rupelmonde horen in dit rijtje
thuis. De betekenis van de -mutha-namen staat wel vast: ‘monding’, maar van de
-monde-namen ben ik niet meer zo zeker. Een verkennende rondgang langs enkele
in tabel 1 genoemde -monde-namen versterkte mijn twijfels.
De naamsverklaring die Künzel et al. van het in 922 genoemde Ekmunde of
Egmond-binnen geven zet de mutha-munde-discussie op scherp.136 Met enige
terughoudendheid verwijzen zij naar het oud-Nederlandse mund als ‘monding’,
“... al zou men hier een friese vorm mûthan verwachten” (sic).137
Datmunda maakt met Rumelacha en Tadia onderdeel uit van een drietal goederen,
dat eind zevende eeuw aan Willibrord wordt geschonken. Hoewel men lange tijd
heeft gedacht dat deze goederen in Luxemburg gesitueerd waren, niet ver van
Willibrords abdij Echternach, is halverwege de vorige eeuw vooral vanuit een
historisch-topografische optiek aangetoond dat het mogelijk Gemonde, Ruimel en
Theere(heide) langs de Dommel onder Den Bosch betreft.138 Deze nederzettingen,
zo blijkt uit een gedetailleerde landschaps- en bewoningsreconstructie voor de
vroege Middeleeuwen die ik voor Midden- en Oost-Brabant heb vervaardigd,
liggen op gronden die worden gerekend tot de “Oudste kernen van het intensief
gebruikte cultuurland ca. 800 na Chr.”.139 Voor deze reconstructie had ik gebruik
gemaakt van verschillend gekleurde historische informatie, maar ook van meer
historisch-geografische en ‘historisch vertaalde’ moderne bodemkundige en
hydrologische gegevens. Datmunda,140 of Gemonde is binnen deze historischlandschappelijke setting niet als ‘monding’ aan te merken. Er stromen hier geen

59

Tijdschrift voor Waterstaatsgeschiedenis (2006); webversie 2007

zijriviertjes in de Dommel, die hier trouwens ook geen monding heeft.141 Was
Datmunda een munde of munte: een (versterkte) heuvel langs de Dommel,
mogelijk op of bij de hoger gelegen oude begraafplaats?
Tabel -mutha-, -munde-, -monde-, en -munte-namen vermeld vóór 1200 (Künzel
et al. 1988)
oudste
schrijfwijze
-munde- en
in Datmunda
-monde-namen Ekmunde
Ghiezenmonde
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-mutha-namen

-munte-naam

eerste
vermelding

ligging/
identificatie

pagina

698-699
922
1198

Gemonde
Egmond Binnen
in de omgeving van
Giessendam
Lexmond
bij Heusden N-Br.
bij Roosendaal N-Br.
zie dit artikel
in de Betuwe
Warmond
(zie dit artikel)
zie dit artikel
IJselmonde
Almsvoet
(zie dit artikel)
Westeremden bij
Stedum (Groningen)
waarschijnlijk in de
provincie Utrecht
in de omgeving van
Ossendrecht
eimuiden
Monster?
Muiden
mogelijk identiek
met Leimuiden
oude naam voor de
Westerschelde?
IJsselmuiden
Urmond

107
124-125

Lakesmunde
Masemunde
a Markemunde
de Ruremunde
Stillinhahagamundi
in UUarmelde

1180
1134
1122-1145
ca. 1150
814-815
918-948

iuxta Wirkenemunde
apud Islemunde
Almisuthe; Almifuthe

1064
1125-1130
1105

in Emedun

944

Gestnipemutha

918-948

Huntemuden

1148

Letthemutha
ad Masamude
in Amuthon
in Rinesmuthon

XI AL
772 of 776
918-948
ca. 1150

Schaldemermur

1102-1161

de Islemuthen
Ouermùnte

1133
1153

149
223
237-238
242
304-305
333
385
404
412
64
393
148
186
222
244
255-256
302
316
413
356

Het in 1198 genoemde Ghiezenmonde wordt in de omgeving van Giesendam
gelokaliseerd, “... verdronken in de St. Elizabethsvloed”.142 Juist in deze omgeving
zijn ook enkele donken aanwezig die zeer goed als munde of munte gefunctioneerd
kunnen hebben. Was Ghiezenmonde een versterkte heuvel langs de Giessen, daar
waar deze rivier in de Merwede uitmondde? Of was het een bij de overstromingen
onthoofde donk, of weggeslagen hoger deel van de zuidelijke oeverwal van de
Merwede, tegenover de plek waar de Giessen in de Merwede uitmondde?
Het in 1180 genoemde Leksmond (... urbem episcopi Lakesmunde (...) vastavit)
wordt ook gezien als monding van de Lake. Künzel et al. melden op gezag van de
Kleefse burchtenkenner Gorissen dat “... in 1269 de burcht (wordt) aangeduid met
urbem veterem”.143 Is hier weer sprake van een versterkte heuvel of hoger deel van
de oeverwal?
Een bijzondere vermelding uit 1134 is Masemunde dat door Ramaer in de
omgeving van Heusden wordt gesitueerd.144 Als deze locatie juist is dan lijkt
het me bijna vanzelfsprekend dat ook hier sprake moet zijn van een -mundenaam in de betekenis van -munte ‘versterkte heuvel’. De nadere onderscheiding
Masemunde geeft aan dat er ook andere munten langs andere waterlopen in de
omgeving benoemd waren; versterkte hoge oeverwallen of donken, zoals het
hiervoor genoemde Ghiezenmonde, of Wirkenemunde.
Het in 814-1815 genoemde Stillinhahagamundi wordt in de Betuwe gesitueerd.
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Naast een mogelijke naamsverklaring uit gemundi ‘monding’ met aha ‘water’: stil
water, of een afgesneden Rijntak, kan het oud-Nederlandse hagamundi (in het
middel-Nederlands hêgmunde, hengmunde) hier een rol spelen, met als betekenis
‘land van de heer met ?’.145 Een nadere betekenis als ‘een omheinde munde’ is ook
een optie.146 In de Betuwe zijn zowel donken als hoge oeverwallen aanwezig om
een omheinde munde vorm te geven.147
De oudste vermelding van IJsselmonde luidt in het Liber S. Adalberti in 11251130: apud Islemunde.148 In dezelfde bron is later sprake van een castrum bij
IJsselmonde.149 Hebben we hier weer een versterkte munde?
Ter afsluiting van deze paragraaf met vragen en louter suggesties nog een enkele
opmerking. Het in 1133 genoemde IJsselmuiden (... de Islemuthen) heeft een
naam die zeer doorzichtig lijkt: muthen: ‘monding’ met de waternaam IJssel. Laat
nu juist de kern van IJsselmuiden met de kerk liggen op een knoepert van een
rivierduin: de Plas- en Zandberg,150 een munde bij uitstek toch?
In dit naschrift heb ik een verkennende rondgang langs enkele andere -mund-,
-mond- en -mutha-namen gemaakt, waarin ik enkele mogelijk alternatieve of
aanvullende naamsverklaringen heb geopperd. Naamkundige twijfels heb ik in
de voetnoten opgenomen. Voor andere munde-namen, zoals die welke de kern
van de landschapsreconstructie van de Groote Waard uitmaakten, vond ik de
naamsverklaring vanuit een historisch-geografisch perspectief soms meer voor de
hand liggen dan de puur taalkundige, die binnen de historisch-landschappelijke
context niet juist kòn zijn. Zo lijkt de opmerking uit naamkundige hoek “... dat het
niet valt weg te redeneren , dat -mond wel erg vaak met riviernamen is verbonden,
wat toch suggereert dat het iets met monding te maken heeft.” hout te snijden,
zeker waar mij werd voorgehouden dat ik dan toch “... veel meer plaatsnamen zou
moeten vinden waarin een eventueel -mont met andere elementen is verbonden”.151
Toch is deze redenering minder sluitend dan hij lijkt. In Nederland en aangrenzende
gebieden is ook het ‘binnenland’ doorschoten met waterlopen en -loopjes. De
bewoning was (noodzakelijkerwijs) meestal bij deze waterlopen gesitueerd, welke
in een aantal gevallen zelfs de naamgever van de nederzettingen zijn geweest.152
Zelfs in het reliëfrijke landschap van Zuid-Limburg lagen de meeste oudere
nederzettingen, bij de bron, aan de bovenloop, of in de rivier- en beekdalen.153
De door mij gesignaleerde onduidelijkheid over de -munde en -monde-namen
is natuurlijk niet nieuw. In 1962 merkte Tummers al op dat “... -mont ‘berg’ kan
verward worden met -mond ‘monding’”.154 Een van de manieren waarop hij beide
meende te kunnen onderscheiden was door de beklemtoningsleer van Henning
Kaufmann toe te passen. Riviernamen+ -mond zijn daarin te herkennen aan de
klemtoon op het eerste lid. Romaanse -mont namen hadden oorspronkelijk de
klemtoon op het tweede lid, “... maar bij de vernederlandsing is hij verschoven naar
het eerste lid.” Of hiermee de kwestie is opgelost, of op z’n minst wat is verduidelijkt,
is maar de vraag. Waar het eigenlijk om gaat is dat bij de naamsverklaring van
oude toponiemen de naamkundige vanzelfsprekend opteert voor een etymologisch
verantwoorde uitleg, terwijl de historisch geograaf als ras-integralist zijn ogen niet
kan sluiten voor een naamsverklaring die misschien beter spoort met de historischlandschappelijke context die uit zíjn bronnenmateriaal naar voren komt. Slechts
door geïntegreerd onderzoek kan deze patstelling worden doorbroken. Te kijken
naar de leefomgeving waaraan door de vroegere bewoners vanzelfsprekende namen
werden gegeven kan hierbij behulpzaam zijn. Toponiemen zijn hùn geëtiketteerde
perceptie van hùn historische werkelijkheid; alleen zijn de oude etiketten voor
historisch geografen èn voor naamkundigen soms nog maar moeilijk leesbaar.
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