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(Vervolg) door H. KERKKAlVIP

Aan deze aanw~zingen voldeed de molen, die we uit la-
tere eeuwen leerden kennen als "aan het Kaarsenmakers-
gat", op de zgn. houtplaats bij kasteel Biljoen.
Die tussen hoofdweg en Lammerenbrug (het Horst je) moet
aan Nederhagen hebben toebehoord.
Paul van Arnhem ontving vergunning in 1615, Zeger van
Arnhem in 1630. Die aan de Keienberg aan Biljoen;
vergunning in 1617 aan Johan van Lennep.
Die op Beekhuizen tenslotte behoorde eveneens aan Bil-
joen, doch is uit nog latere jaren; van na 1682, toen
Biljoen het goed van St, Catharina Gasthuis verwierf,
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De papiermolen, in deze functie bekend als "aan het

Kaarsenmakersgat" , is in 1855 stilgezet. De molenaar,
Willem van Nanen, ging over naar 't Horst je. Het huis
verdween v66r de aanleg van de spoorvleg (1863).

Middachter molen.
Heeft de molen eens aan de heer van Middachten behoord?

De genealogie bemoeit zich in de eerste plaats met de
mens, het geslacht.
Zijleert reeds dat de naam Middachten niet zelfzaam is.
Moes en Sluyterman noemen in Ned. kastelen als oudst
bekende bezitter van het kasteel van die naam, Evert
van Niddachten (1299).
Of hij afstamt van Jacobus de Mithdac, die in 1190 als
ministriales en getuige voor Otto, graaf van Gelre, de
oorkonde zegelt, waarbij voor de stad en de kerk van
Zutphen haar privilegiën vernieuwd worden, is niet be-
kend.
Een in 1304 te Utrecht doodgeslagen Evert van Middach-
ten, was, blijkens het bedrag van de voor hem in de
zoen betaalde borgstelling, iemand van veel geringere
afkomst.
Na enkele van Middachtens komt de bezitting aan een
neef, die zich daarna van Middachten gaat noemen en
wordt genoemd. De boer heette in de vroege middel-
eeuwen naar zijnhof, de ridder evenzo naar zijn slot.

Van de naamdrager zijnwe nu gekomen op z'n naamgever,
z'n woonst. Behalve kasteel Middachten - en de oor-
spronkelijke hof Oud-l\1iddachten, echter later naar het
kasteel vernoemd - kennen we een hoeve Middachten bij
Bingerden.

N6g een etappe terug. Het huis ontleende z'n naam veel-
al weer aan de naam van het grondstuk, waarop het ver-
rees; aan een oude veldnaam.
Kasteel Middachten aan de veeweide, afgescheiden uit
de algemene weidemark, welke weide behoorde bij de oude
hofo

Middachten. Een veldnaam, herkomstic uit de eeuwen
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vóór de grote volksverhuizing. Mondeling werd de

naam van geslacht op geslacht overgedragen. Zo bleef
het, ook nadat het overgrote deel van de bevolking
verreisde en slechts een klein deel achterbleef. Ook
toen andere stammen, die een andere taal spraken 1 im-
migreerden.
Dezelfde namen bleven aan dezelfde stukken grond ge-
hecht. Doch nu veelvuldig verhaspeld verneder-
landst.

vfeer enkele eeuwen later, gingen de v.Todan-en Donar-
dienaars over tot het Christendom. De eert~ds heilige
namen werden voortaan fluisterend genoemd. Soms met
afschuw uitgesproken. Ze werden herinnering, verbleek-
ten. De betekenis werd niet meer verstaan. De volks-
etymologie ging haar spel met vele onverstaanbaar ge-
worden namen spelen.

Middachten. Oudere schr~fw~ze M I T H D A C. We zien
in dit I1mid", mith,het engelse meet: to

meet, d.i. vergaderen1 b~eenkomen; meeting1 d.i.
volksvergadering.
In lIdachII,dac, het engelse dag, d.i. reep~ strook,
stuk.
In "ten", algemeen voorkomend in plaatsnamen, een ver-
zwakte vorm van het oud-engelse t û n, omheining,
tuin.
In nieuw-engels town, in plaatsnamen meestal ton. Dit
laatste is de verreweg meest voorkomende uitgang van
Engelse plaatsnamen.
Oorspronkel~k was de tuin niet het omslotene, maar de
omsluiting; een stuk land omtuinen.
Vandaar te Velp de zeer oude naam T u i n s tra a t,
een wegje tussen de tuinen, die stukjes groengrond
(weiland) langs de Rozendaalse beek omsloten.

Van het ingwaeoons, oud-engels, angelsaksisch tot mo-
dern-engels toe, is er een doorlopende l~n.
De schr~fw~ze en de klank kunnen zich allengs iets ge-
w~zigd hebben, de betekenis wat verschoven, maar zeker
niet tot onherkenbaarwordens toe.
In die lijnhebben we een verklaring voor de
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'veldnamen uit de oudste laag te zoeken. Datzelfde

mid of mith zien we in Methorst te Rheden.
Het is opmerkel~k, dat in deze gevallen de naam in di-
recte verbinding met de hoofdhof der oude honderdschap
staat.

Oeroude veldnamen, Als vervormde of vermomde relïeten
leven vele voort.
De philoloog, die niets weet van historische veldnamen-
studie en historische heemkennis en schaars de mytho-
logie als hulpwetenschap bezigt, in wiens taal tuint je
alles dient te gehoorzamen aan taalregels en klankwet-
ten, merkt ze wellicht niet op, als hij toevalliger
wijze over de omheining blikt naar wat in het wild
groeit en bloeit.

Middachten, een veeweide, "laar ook de bevolking bijeen-
kwam.
Daar beraadslaagde de honderdschap over vrede of vete,
over zaaien of oogsten.
De grootste nachtwei: de hoofdman zal de talrijkste
rundveestapel hebben bezeten.
Het vee bracht er v6ór de verkaveling van het broek
niet alleen de nacht door, maar was ook gedwongen er
te blijven, als het hoge IJsselwater het marsgebied
wekenlang overspoelde of een dikke sneeuwlaag de wei-
en onlanden toedekte.
De haag, waarin later het kasteeltje Nederhagen (In
den Haige) verrees, was blijkens de toegang op het
noorden en de weg (tra) naar de heidevelden voor de
schaapskudde bestemd.

Waarschijnlijk was het hier, tr op 't veld van Billon" ,
dat de hertog van Orléans in 1672 Lodew~k XIV de vaan-
dels en standaarden toonde? die te Zutphen waren buit-
gemaakt.
Baron van Spaen had er in het begin der vorige eeuw
een hertenkamp.
En bijhet kroningsfeest in 1898 was hier de gehele
Velpse schooljeugd verenigd.
Een der numniers van het programma was het oplaten van
een soort montgolfière van papier.
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N6g ligt de grote weide daar buiten het dorpsgedrang

tussen het geboomte.
Hier althans kan men soms nog even denken, dat de tijd
er stilstond.

Een oeroude veldnaam, van elders wel bekend, werd uit
het duister der prehistorie weer tot bekendheid ge-
bracht.
Indien het terrein niet meer in zijn oude toestand zou
gelegen hebben en de waterval geen zekere aanwijzing
voor de plaats van de molen had gegeven, zou de oplos-
sing verzwaard zijn.
Veel veldnamen zijnal verloren gegaan. Het is in onze
snel veranderende wereld de hoogste tijd de schat aan
nog bekende te inventariseren en te localiseren.
Het eerst nodige en dit is dan niet meer dan een begin.

Eén ontdekking leidt immer naar een volgende.

De naam "K a ars e mak e r s gat" wordt thans
ook duidelijk.
Dit ti gat" moet, 11 de graaf" bij de aloude veeweide ge-
weest zijn.
En op de molen, dit staat historisch vast, woonde eens
een molenaar, die tevens kaarsenmaker was.
Bij droogte kon men uit de beek water in dit gat laten
lopen.
De situatie was volkomen analoog met die bij "den Heu-
vel" - eerder beschreven - waar "de graafll zich bevond
op de plaats van het tegenwoordige postkantoor.

Het Kaarsemakersgat. Slechts de oude veldnaam bewaart
de herinnering er aan.
En waarschijnlijkde bodem. Uit kaarten is van het vroe-
ger bestaan van deze poel der ontbinding niets bekend.

We hebben hier goede voorbeelden, van wat we onder
historische veldnamenstudie en historische heemkennis
willen verstaan.
Voor elke verklaring dient men terug te gaan naar de
tijdvan ontstaan.
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Het is niet zo, dat onjuistheden b~ het gebruik van

een der hulpwetenschappen - correcties bl~ken b~ dit
onderzoek steeds nodig; struikelend komen we vooruit -
de werkw~ze doet wacl~elen.
Niet zo als b~ een str~d tussen middeleeuwse ridders,
waarin een kwetsbare stee in het harnas van de tegen-
stander benut wordt om een dodel~ke steek toe te bren-
gen.
De betrouwbaarheid wordt bepaald door het aantal, het
percentage verklaringen, waarvan de juistheid bl~kt.

p!: ~ _§. ._~_ ..1.-s__ ~_ n__~ __§, in het bijzonder ~_._§__~_<!....E:.-_~~ §.._._~_-:

studie, is een moeil~ke, maar interessante bezigheid.
Een-t-e-rreinniet orrt oag azik e'Lijlc, maar wel onbetreden
door de vakgeleerde.
Toch is het een der schaarse bronnen, die als een ver-
re fluistering iets vertellen van het leven van verre
voorouders.

p.•S.
Waar ik het (verdwenen) !~~?-r.ê"§_!!l'§~'§_~.êB§.:tmeen te

mogen lokaliseren, ontdekte ik op de kadastrale kaart
(1832) een flv~ver".
Als men op een goede weg is, sluiten de gegevens aan-
een als de stukjes van een legpuzzle.

Tweede naschrift. Bevindingen van een amateur, in het---.-------.-------------...-...bijzonder onze v66r- en vroege ge-
schiedenis betreffende, zullen doorgaans als zaadpluis-
jes in de wind verwaaien; op een vergeten plek gaan ze
te gronde.
We hebben wel eens gesteld, dat oud-Middachten te De
Steeg de hoofdhof van de honderdschap Ellecom moet z~n
geweest.
De tegenwoordige Smidsallée leidde in de heidense tijd
naar de heilige berg (Hullekesberg met Duivelsteen en
plaats voor het vogelschieten van de schutterij van
Middachtersteeg) en I1lYliddachten"is een oude veldnaam
(veeweide en kultusplek).

Nu schrDft de heer Renaud naar aanleiding van de onder-
zoekingen in verband met de restauratie van kasteel
T1iddach"t:;enin ilArcheologisch Nieuwsl1 van l:1ei168 o v m ,~
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"Op het midden van de 14de eeuw werd op een voor-

dien onbebouwde plek een vierkant gebouwencomplex
neergezet ....." enz.
Een kasteelkundige richt zijnbelangstelling daarna
enkel op wat volgt in de tijd1een prehistoricus meer
op wat voorafging.

Dit terrein, dat" IITDDACHTEN"heette (het kasteel werd
vernoemd naar de veldnaam) moet meer dan duizend jaren
tevoren als een omheinde veeweide zijngebruikt.
Tegen "het hoge" gelegen, verbleef het vee hier
"e nachts en vlaser bijnormaal hoog water veilig. Als
op "Middachten" bijBiljoen.
Maar in dit geval werd de oude hoofdhof gesloopt en
verrees er op dezelfde plaats een kasteel.
In de honderdschap Ellecom, die ~ich tot Diepesteeg en
Oversteeg uitstrekte, bleef de oude hof, Ildehof
t'Ellinchem"1 in stand en werd het kasteel op enige
afstand daarvan gesticht.

Elke leerling van een middelbare school, die een
scriptie maakt over I'-Hddachtenen elke journalist, die
iets over de geschiedenis daarvan voor een artikel no-
dig heeft, zal niet meer vermelden, dan in onze huidi-
ge kastelenboeken is te vinden.
Dit zal zo nog wel even duren.
Toch krijgenwe, dank zijijverig speurwerk, allengs meer
kennis van leven en bedrijf onzer verre voorouders v6ór
de middeleeuwen.

(Eerste deel van dit onderwerp staat vermeld in
"Mededelingen" van maart 1968 no. 39).

Ingeschreven werden:

Mevr. R.G. v.d. Berg-Wiegers - Velp
Dr. G.J.B. Bremer - Arnhem
W.J. Groeneveld - Dieren
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Mevr. A.L.B. Heineman-Schouten - Velp
A. v.d. Hoeven - Dieren
J.B. van der Hoff - Dieren
G. de Ke~ser - Dieren
Mevr. Klavers - Dieren
W.J. Melchers - Velp
Dr. W. Portheine - Velp
J. Smeier - Dieren (jeugdlid)
Mevr. L.F. Smeier-Bosman - Dieren
Mevr. H.F. Smit-Methorst - Velp
Ir. J. Vermeer - De Steeg
Mej. J. van W~land - Arnhem.

Afgeschreven werden:

Mevr. H. Dorré-Nieuwenhuys - Velp
Mej. Hoffme~er - Dieren (overl.)
Mevr. Hoogenboom-Désandré - Velp (overl.)
J.G. Hupkes - Dieren (overl.)
Ir. A.J. Ingen Housz - Velp (vertr.)
Mej. W. Jansen - Dieren (vertr.)
H. Klaarmaker - Velp
W.J. van Lu~n - Velp (vertr.)
W. van Nes - Dieren (overl.)
Mevr. C.J. van Oosten-v. Hattum - Dieren
H.J. Stenfert - Dieren (overl.)
P.J. Visser - Dieren (vertr.)

Van deP E NNI N G MEE S TER. ~i-.---.--------..-.-.-------------------------1+
Op 1 september a.s. begint het nieuwe verenigings-
jaar. De leden worden daarom uitgenodigd, hun con-
tributie te betalen voor de periode:

1 september 1968 tot 1 september 1969.
Deze bedraagt f 4,-- per persoon, voor jeugdleden
(tot 21 jaar) f 1,-- per persoon.
Het lidmaatschap is persoonl~k!
Te storten op girorekening 1 1 6 4 2 9 1 t.n.v.
de penninGr:J.eesterv. d , Ouc1hei211rundigê--f·(r-ingte
f\.._.~__p:'_p. e El.
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Van deS E C R ETA RIS.

Vanaf de oprichting van onze Kring in 1954 werd het
stencilwerk. en dat was niet zo weinig, verzorgd
door de heer H."\rf.l\1.Hupkes te Ellecom.
Tot onze sp~t moet de heer Hupkes thans, wegens z~n
gevorderde leeft~d, dit werk beëindigen. Op deze
plaats willen we hem hartelDk danken voor z~n goede
zorgen.
HD deed het vlug, veilig en voordelig!

GEL DER SOU D HEI D KUN D I G
CON T ACT bie d tam a t e u r -
h i s tor i c i de helpende hand

In de komende winter organiseert de Stichting "Contact
van Gelderse Oudheidkundige Verenigingen en - l'/fusea"
voor de vierde maal ten behoeve van amateur-historici
een cursus in het R~ksarchief te Arnhem.
ZD. die de plaatsel~ke en regionale historie gaan beoe-
fenen, kunnen lessen volgen in het lezen van oud
schrift en voorgelicht worden over de bronnen en metho-
den van het historisch onderzoek. Deze lessen worden
meest door archivarissen gegeven.
Voor gevorderde cursisten en verder voor ieder. die be-
langstelling heeft voor geschiedenis, wordt een reeks
voordrachten in het vooruitzicht gesteld onder de titel
"Grepen uit de bestuurs- en rechtsgeschiedenis in Gel-
derland", lessen over grondbezit en de daaraan verbon-
den rechten en lasten in vroegere t~den, over het leen-
stelsel, over bestuurs- en rechterl~ke instellingen in
Gelderland en over het Kadaster.
Verder staan een extra les over de ontwikkeling van het
alfabet en de vertoning van documentaire films over de
Slag om Arnhem op het programma.
Belangstellenden kunnen zonder verplichting tot deel-
name het cursusprogramma aanvragen b~ de cursusleider,
Ei. J. Jsnsen, Ho.::;'estraat7, Dieren - tel. 08330 - 4692.
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n a a r A1\1ER S F OOR T
op zaterdag 21 september 1968

Op zaterdag 21 september a.s. (en niet op de 7de, zo-
als we oorspronkelijk van plan waren; op deze dag was
er echter geen rondleider beschikbaar!) wordt de tra-
ditionele zomertocht gemaakt~ dit keer naar de oude~
zeer bezienswaardige stad Amersfoort.
Amersfoort is bekend bijliefhebbers van oud steden-
schoon~ omdat de stadskern vrijwel ongewijzigd is be-
waard gebleven~ doorbraken van betekenis vonden nimmer
plaats. Na de eerste uitleg van de stad werd een nieuwe
omwalling gemaakt, maar de oude werd niet geslecht~zo-
dat Amersfoort een voor Nederland unieke dubbele erach-
tengordel bezit 0

Er is veel gerestaureerd in de stad, daardoor zijner
vele schilderachtige doorkijkjes, fraaie geveltjes en
intieme grachtjes.
Zij,die de lezing van dr. W.J. Boone over oud-Amers-
foort in februari j.l. hebben bijgewoond, hebben reeds
een voorproefje gehad van wat er op onze excursie ge-
boden zal worden!

PRO G R A 1\1M A - 21 september 1968

8.45 Ver t rek per bus van het G.T.W.-station te
Dieren. Deelnemers uit Ellecom, de Steeg en
Rheden kunnen bijdoor hen aan te geven halten
instappen.

9 uur Vertrek uit Velp, Naeff-flat. Arnhemmers dienen
daar in te stappen.

10 uur Aankoms-t in Amersfoort. In restaurant "Kc'bu e
aan de Poort" word-'cvoor eigen rekening koffie
gedronken.
De heer J.R. Laming, directeur van de V.V.V.
Amersfoort, houdt een korte inleiding over de
historie van de stad.
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Daarna volgt een stadswandeling onder leiding van

de heer Laming en één van zijnassistentes.
Tegen het einde voert deze wandeling langs het histo-
risch museum F l e hit e.
Wie dat wenst kan voor eigen rekening het museum bezoe-
ken.
12.45 Uitgebreide kof'f'ietaf'elin restaurant "Kobus aan

de Poort". De kosten daarvan zijn in de totale
excursiekosten begrepen. Wie een aperitief' wenst
te gebruiken, doet dat voor eigen rekening.

2 uur Bezoek in groepen aan een drietal Amersf'oortse
oudheidkundige merkwaardigheden:
1. De Stichting "De Armen de Poth" met de St.

Rochuskapel en interessant interieur.
Eeuwenlang werd hier wekelijks een uitdeling van
brood uit eigen bakkerij en boter gehouden.
Deze uitdeling staat bekend als "de volle Pothl'.
2. Het St. Pieter- en Bloklandsgasthuis.

Daarvan is'met name bekend het Mannendeel uit
de 16de eeuw met oude bedsteden en kleerkisten.
3. De Koppelpoort, een in Nederland uniek gebouw,

omdat de poort zowel land- als waterpoort is.
Het gebouw wordt in- en uitwendig bezichtigd.
NoB. Voor toelichting zorgen in de middag de

heren dr. W.J. de Boone en J.R. Laming.
4 uur Thee of' iets anders voor eigen rekening bij

"Kobus aan de Poort\! of' elders.
Dat hangt van het weer aÎ.

4.30 T h u i s rei s. Aankomst in Velp, naar ver-
wacht mag worden, omstreeks 5.30. In Dieren om-
streeks 5.45.

De kosten bedragen j 12,-- per persoon. Hierbij zijn
niet de consumpties van 10 uur en 4 uur inbegrepen,
wel de kosten van de uitgebreide kof'f'ietaf'el.
Aanmelding dient te geschieden, lief'st per brief'kaart,
bij de eecr-et ar-Le E.J. Jansen. Hogestraat 7, Dieren;
tel, 08330 ...4 6 9 2 , uiterlijk 15 septenber 1968,
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Men vermel de de G.T •\1[ • - bushalte 7 waar men wenst in
te stappen.
Introductie is mogelDk~ voorzover de plaatsruimte
dat toelaat.
De kosten (f 12,-- p.P.) storte men vóór of op 15
september a.s. op postrekening 1 1 6 4 2 9 1 t.n.v.
de penningmeester v.d. Oudheidkundige Kring te
Arnhem met vermelding ti e x c u r S i e".

E X TRA L E ZIN G
met l i c h t b e e l den

in samenwerking met de Afdeling
Vel p - Roz end a a l

van de MD tot Nut van 't Algemeen,

op din s dag
1 7 s e p tem b e r 1 968

o m 8 uur
in de Becl~enhof9Rozendaalselaan
te Vel p.

Spreker: de heer H.J.W. Schimmel te Velp,
werkzaam bD het Staatsbosbeheer.

Onderwerp: 500.000 jaar VEL UWE

Leden vr~e toegang. Niet-leden f 1 entree.

N.B.
U kunt rekenen op een interessante avond!

~L .__ . ._. . .. JJ;


