
De Alemannen in het rivierengebied?  

Allemanswaard en Manuswaard 

In het vorige artikel heb ik geschreven over een bijzondere vrouw uit de stam van de Semnonen. Een 

stam die onderdeel was van de bevolkingsgroep de Sueven. Dit keer gaat het verhaal over een andere 

bevolkingsgroep, die ook tot de Sueven behoorde. Aan de naam van die stam herinneren nog wat 

namen in ons Rivierengebied .  

ALLEMANSWAARD  

Een aantal waarden in het Rivierengebied dragen de naam van Allemanswaard, zoals bijvoorbeeld in 

Amerongen, Beusichem, Altforst en Oijen (gemeente Oss). Vaak wordt op internet een voor de hand 

liggende verklaring voor die naam gegeven, door te stellen dat iedereen (alleman dus) gratis over deze 

gronden kon beschikken. Dit lijkt me niet het geval. Men is kennelijk in de war met een meent, gelegen 

bij een dorp of stad waar een gemeenschappelijke weide was. Als je alleen al kijkt naar de 

Allemanswaard in Amerongen, daar haalde het Kapittel van Sint Pieter in Utrecht eind 1500 al pachten 

uit. Dus hier is zeker geen gratis gebruik van de gronden aan de orde.  

 

WAT BETEKENT DE NAAM? 

 Mijn optie is een geheel andere. Als je in de archieven (archieven.nl) zoekt, dan worden er op zeker 

moment stukken genoemd betreffende de openbare verkoop van 3/4 `Schaar op de Allemany' 

(Allemanswaard) en van 'De Loefkamp' (Loerskamp). De naam Allemany roept bij mij dan ook eerder 

een associatie op met het volk de Alemannen of Alamannen. Allemagne is ook de naam die de Fransen 

aan Duitsland geven, met dubbel l. In Spanje spreekt men van Alemania en in het Turks over Almanya.  

 

WIE WAREN DE ALEMANNEN?  

De Alemannen of Alamannen waren een verbond van allerlei Germaanse volkeren, die tot de groep 

van de Sueven behoorden. De naam Alemannen wijst op een verzameling van volkeren of van 'alle 

mensen'. Ze worden in 213 na Chr. genoemd, wanneer een deel van deze Sueven door de 

Longobarden, Bourgondiërs en andere stammen naar het westen worden gedrongen. Ten tijde van 

Keizer Caracalla (211-217) woonden ze in Zuidwest-Duitsland en worden dan Alemannen genoemd. 

Hun legeraanvoerders droegen de titel van hertog. Vanaf 212 hielden ze vanuit Zuidwest-Duitsland 

regelmatig strooptochten op Romeins grondgebied.  

Het voert in dit bestek te ver om uitvoerig op dit volk in te gaan. Alleen één feit wil ik noemen: ze 

probeerden om na de val van het West-Romeinse Rijk vaste voet te krijgen in de omgeving van Keulen. 

Ze werden uiteindelijk verslagen en gingen 

deel uitmaken van het Merovingische en 

vervolgens het Karo-lingische Rijk. Ook ons 

gebied maakte deel uit van dit Rijk, dus 

mogelijk is een deel van dit volk nog verder 

naar het westen doorgedrongen en heeft 

hun naam gegeven aan sommige waarden 

langs onze rivieren. 

 

MANUSWAARD  

Als de naam Alleman is terug te voeren op de 

Alemannen, dan kan de naam Manuswaard 

bij Opheusden eveneens met dit volk te 

maken hebben. Er wordt verondersteld dat 



de naam met een zekere Gerrit van Maanen te maken had, die zijn naam aan de waard gegeven zou 

hebben en dat de naam daarom vaak ook als Ma(a)nenswaard geschreven werd. Het kan natuurlijk 

ook andersom zijn, n.l. dat Gerrit zich naar de waard noemde waar hij eigenaar van was of waar hij 

woonde. Onzeker is in dit geval wat nu de juiste schrijfwijze is, want zowel Maneswaard als 

Manuswaard komen voor, terwijl er ook nog een keer sprake is van de Mannes weerden. Officieel is 

de naam echter Manuswaard. In mijn optie houdt de naam Manuswaard eveneens verband met de 

Alemannen, net zoals de andere Allemanswaarden, vooral als we de etymologie in ogenschouw 

nemen. In Zetten komt een soortgelijke naam voor, namelijk de Mansweide, evenals in Rijkswijk, waar 

een perceel de Allemanskamp wordt genoemd. 

 

ETYMOLOGIE  

Op de etymologiebank wordt o.a. het volgende over alleman en man geschreven: een van de 

verklaringen is de afleiding van mon-u- , een uitbreiding van de wortel mon- `mens, man', waaruit 

verder nog: Sanskrit mánu, mánu-; Avestisch mánu. De betekenissen van de Indo-Iraanse en 

Germaanse woorden wijzen op een gemeenschappelijke herkomst. In beide taalgroepen komt een 

gelijkluidende eigennaam voor, in het Sanskrit Mánu(s).  

Deze Manus geldt als mythische voorvader van de mensheid. Tacitus spreekt in zijn boek Germania 

over Mannus, de zoon van Tuïsto. Tuïsto wordt door Tacitus als de oergod van de Germanen 

beschreven. De naam van zijn zoon Manus vinden we dus mogelijk terug in de naam Manuswaard. Een 

dergelijke naam komen we ook tegen in de Ierse zee in de naam van het eiland Man of Mann. Daar 

wordt het verklaard als afgeleid te zijn van de Keltische godheid van de zee: Manánnan Mac Lir.  



In Duitsland kennen we Mannheim, dat verklaard wordt als de woonplaats van een zekere Manno. 

Kortom allemaal namen waarin het woord man of mann zit.  

Hoe meer je je verdiept in de naamgeving van sommige plaatsen en percelen in her rivierengebied, 

hoe meer je tot het besef komt, dat de namen mogelijk veel ouder zijn, dan we tot nu toe hadden 

gedacht. Dat is ook niet vreemd. Er zal ondanks de verslechterde woon- en leefomstandigheden altijd 

wel een geringe groep mensen zijn blijven wonen op de hoger gelegen plaatsen, waarvan sommigen 

woerden werden genoemd. De bewoners wisten heus wel hoe de plekken in hun woonomgeving van 

ouds genoemd werden en dan heb ik het niet over de latere dorpen, maar meer over de kleinere 

buurtschapjes en bijzondere plekken in het landschap. 
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