
 

 

 

 

 

 

Naamgeving MASAMUDA 

 
 
 
Samenvatting: 

De nieuwe (hoofd-)naam voor het Educatief Archeologisch Erf Masamuda is de inheemse naam 

voor het Maasmondgebied zoals die in de middeleeuwen voorkwam en die het focusgebied van het 
Erf bestrijkt. De naam geeft uitdrukking aan het herkomstgebied van de archeologische 
reconstructies en hun datering. 
 
Oorsprong en morfologie: 
De naam Masamuda komt in een aantal vroeg- en volmiddeleeuwse bronnen voor: masamuda (772 
of 776, kopie 1170-1175 en als masamuthon, 918-948, kopie eind 11e eeuw). 
De naam Maas heeft een prehistorische oorsprong en ook het tweede deel van de naam ‘muda’, hier 
in vervoeging van ‘mude’ heeft een oude oorsprong, namelijk uit het ingweoons (kusttaal uit de late 
prehistorie/vroege middeleeuwen) dat ‘monding’ of ‘mond’ betekent.  
De oorspronkelijke naam werd gebruikt voor de rivier en meer specifiek de rivierdelta en niet voor 
een specifieke plaats in het omliggende gebied. Later ontstond een nederzetting (Monster) die haar 
naam aan de Maasmonding heeft ontleend.  
 
Naamsverantwoording: 
Bij het zoeken naar een gepaste naam voor het wel erg lange en wat saaie Educatief Archeologisch 
Erf lag de focus op drie punten: de vlag die de lading moest dekken, een aansprekende naam en een 
naam die niet aan één specifiek onderdeel van het Erf verbonden is, maar het geheel min of meer 
dekt.  
Het plan voor het Erf omhelst gebouwen/huizen die in het Maasmondgebied, ruwweg in de 
Rotterdams-Haagse regio, opgegraven zijn. De Maas is door de eeuwen heen voor de omliggende 
regio een bepalende factor geweest. Deze vormde het landschap en bood de omwonenden een 
vitale infrastructuur voor handel, personenvervoer, machtsstrijd en de uitwisseling van kennis en 
informatie. Een rode draad dus voor de Tijdreis van het Erf. Dat de naam terugvoert tot in de 
prehistorie en middeleeuwen geeft de naam een oudheidkundige meerwaarde, die verschillende 
tijdvakken met elkaar verbindt. Bovendien is het een heel specifieke naam, die alleen hier voorkomt.  
 
Hoofd- en subnaam: 
Naast de hoofdnaam Masamuda blijft het project de subnaam Educatief Archeologisch Erf dragen. 
Daarmee wordt ook voor degenen die nog niet met Masamuda kennis hebben gemaakt duidelijk 
waar het hier om gaat.  


