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INLEIDING : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In de Achterhoek was het gebruikelijk dat een bewoner van een boerderij zelf ook met de naam van
die boerderij werd aangeduid. De boerderijnaam werd dan achternaam of familienaam. 
Als men van boerderij veranderde, bijvoorbeeld door een andere boerderij te pachten of te kopen,
of doordat men door een huwelijk op een boerderij introuwde, nam men vervolgens veelal de naam
van die nieuwe boerderij over.  
Zo gebeurde het wel vaker dat één persoon gedurende zijn leven meerdere 'achternamen' kende
door op verschillende boerderijen te gaan wonen en werken. 
Ook diens kinderen konden daardoor met verschillende achternamen worden aangeduid. 
 
Hoewel de meeste Menkvelden hun eigen familienaam Menkveld meenamen naar een volgende
boerderij en soms daardoor zelfs de naam van die nieuwe boerderij lieten overgaan in hun eigen
familienaam, hebben ook enkele Menkvelden hun oorspronkelijke familienaam Menkveld zien
veranderen in die van een boerderijnaam.  
Een nieuwe naam welke hun latere nageslacht als familienaam bleef behouden. 
 
Hieronder lezen we hoe Warner Menkveld (I), 3e kind en 3e zoon van Warner Menkveld en
Willemken Berntsen op de Weeme, door zijn huwelijk met Geertje Forckink, weduwe van
Hendrick Borckink, bouwman op het "Borkingh" deze boerderijnaam overneemt als nieuwe
achternaam. Warner is na zijn huwelijk dus ingetrokken op de boerderij van zijn echtgenote.. 
Zijn nakomelingen dragen de familienaam Borkink. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een ander gebruik dat van de 16e eeuw tot laat in de 18e eeuw werd nageleefd, was het feit dat de
ouderlijke boerderij niet door vererving werd opgedeeld over de aanwezige kinderen. Dit om het
bedrijf te laten voortbestaan en het niet in allerlei kleinere delen uiteen te laten vallen. 
Eén der kinderen - normaal gesproken de oudste zoon – erfde de boerderij.  
Aanwezige andere zonen waren aangewezen op een paar mogelijkheden om ook zelf boer op een
eigen bedrijf te worden : 
 
1. de oudste zoon vertrok (meestal door huwelijk) van de ouderlijke boerderij; de volgende zoon

kreeg het recht om de boerderij over  te nemen 
2. de oudste zoon was niet capabel genoeg (geestelijk of lichamelijk) om het bedrijf over te nemen;

de volgende zoon  kreeg het recht om de boerderij over  te nemen 
3. er werd uit eigen middelen of door middel van een lening een boerderij gekocht of gepacht

(dit kwam alleen voor bij de rijkere boerenfamilies, die daarnaast ook nog vaak aan en met
elkaar trouwden) 

4. zij trouwden in op de boerderij van hun echtgenote  
a. dit kon een dochter zijn, die bij gebrek aan (nog) aanwezige broers het ouderlijk bedrijf

mocht overnemen  
b. vaak was het een weduwe, die met behulp van haar nieuwe echtgenoot de mogelijk

aanwezige kinderen kon behouden en grootbrengen en daarnaast het boerenbedrijf kon
behouden. 

 
Indien zich geen van deze mogelijkheden voordeed bleven de overige zoons vaak inwonen op het
ouderlijk bedrijf en later bij hun oudere broer en bleven (meestal) ongetrouwd. Soms vertrokken ze
nar een andere boerdertij om daar als knecht te werken en te wonen. 
Ook de ouders bleven gewoonlijk na overname van de boerdrij tot hun overlijden op het bedrijf
wonen. 
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WERNER Menkveld, Warner ten Menckfelt, bouwman op het "Menckfelt", wonende in Zwiep 
(Lochem,Gld) "in de Boschheurne", overleden vòòr 1693, zoon van WERNER Menkveld, Warner 
(bouwman op het "Menckfelt") en Gertrude ten Claver. 
 

In 1766 woedt er een pestepidemie in de Achterhoek. In hoeverre Werner hier voor in angst 
heeft geleefd, weten we niet, maar hij en Gertrude zullen er wel degelijk vaak aan gedacht 
hebben. 
 
Warner is getuige bij de doop van Aerne ten Paste, dochter van Aerent ten Paste en Enneke 
Berents : 
 
Geesteren (Gld) 09.03.1662   
Aerent ten Pasten ende Ennekes dochter Aerne gedoopt. Get. Warner Menckvelt, Lumme  
ten Paste ende Jenneken Nemans genaempt ter Baeck 

 
WERNER is getrouwd vòòr 1665 met   
Willemken Berntsen op de Weeme (hoogstens 31 jaar oud), geboren rond 1634, waarschijnlijk een 
dochter van Berent Jans op de Weeme (bouwman op de "Weeme") en Griete Harmens Hamerstein. 
 

Willemken wordt in 1658 vermeld als lidmaat van de kerk te Almen. 
 
Op 6 maart 1681 laat Jan te Entel zijn zoon Henric dopen in Lochem. Daarbij treden als 
getuigen op : Jan ten Pas, Willem Abrahams en Willemken te Menghvelt. Deze laatste is dus 
Willemken Berents, echtgenote van Werner. 

 
Uit dit huwelijk: 
 
1. BERENDT Menkveld ook genaamd toe Menckvelt en op Mengvelt, bouwman op het "Menckvelt", 
geboren voor 1665 in Lochem (Gld), wonende in Zwiep (Lochem, Gld) "in de Boschheurne". 
 

Lochem 29.10.1693  
Berendt toe Menckvelt Sone van Werner te Menckvelt uijt die Bosch-huijrne,  
Met Jenneken te Neerlaer Dochter van sal. Otto Neerlaer uijt Swijp 
 
Berendt wordt lidmaat te Borculo : Kerst 1693 
 
Op 22 april 1686 laat Henrick ten Damme uijt die Bosch-huijrne zijn zoon Arent dopen.  
Als getuige treedt o.a. Berendt toe Menckvelt op. 

 



Van MENKVELD naar BORKINK 
 

 
= blad 4 van 4 =  

 
BERENDT is getrouwd op 29 oktober 1693 in Lochem (Gld), op minstens 28-jarige leeftijd (1) met 
Jenneken Neerlaar, gedoopt als Fenneken (20 jaar oud), geboren in Lochem (Gld), gedoopt op 15 
december 1672 aldaar, overleden vòòr 11 april 1711, hoogstens 38 jaar oud, dochter van Otto Neerlaar 
en Jenneken te Wesselshuijs. 
BERENDT is getrouwd op 11 april 1711 in Lochem (Gld), op minstens 46-jarige leeftijd (2) met 
Fenneken te Wesselshuijs, geboren als te Weshuys (25 jaar oud), gedoopt op 19 juli 1685 in 
Geesteren (Borculo, Gld), dochter van Hendrik Neerlaar, Henrijk (landbouwer op het "Wesselhuys") 
en Aeltjen ter Aert. 
 
2. GERRIT Menkveld ook genaamd Mengvelt, gedoopt op 8 april 1666 in Lochem (Gld), overleden 
vòòr 13 augustus 1671 aldaar, hoogstens 5 jaar oud. 
 

Lochem 08.04.1666  
Werner Mengvelt in Bosschhuerne Sijn S. / Gerrit /  
Get. Ger. Menghvelt, Herm. ter Weeme, Fen. Palsenborgh 

 
3. WERNER Menkveld ook genaamd te Menkfelt, later op Borkingh, Warner, volgt onder I. 
 
4. GERRIT Menkveld ook genaamd te Menghveld en later Koesveld, Garrit, gedoopt op 13 augustus 
1671 in Lochem (Gld),  zoon van WERNER Menkveld, Warner ten Menckfelt (I) en Willemken 
Berntsen op de Weeme. 
 

Lochem 13.08.1671 
Werner Menghvelt in de Bosschhuerne Sijn S. / Gerrit / Get. Joch. Flender, Jan Hassinc,  
Grietjen te Lanckhorst. 
 
Opmerkingen : 
De getuige, Grietjen te Lankhorst, moet wel Griete Menkveld zijn, de echtgenote van  
Vyth op die Lankhorst. 
 
De getuige, Joch. Flender, was rentmeester op de "Wildeborgh" waartoe ook het 'goet' 
Menkveld behoorde. Deze Joch. Flender (ook wel Flenner genoemd) liet op 26 juli 1668 zijn 
zoon Willem Frederich dopen. Deze Willem Frederich was vernoemd naar de beide jonge 
'Princen van Nassau, Willem Maurits ende Friderich' die bij de doop aanwezig zouden zijn, 
'doch in haer doorl. plaetse de vader voorn.' 

 
GERRIT is getrouwd op 26 januari 1710 in Geesteren (Borculo, Gld), op 38-jarige leeftijd met  
Harmken Koesveld (24 jaar oud), gedoopt op 23 augustus 1685 in Geesteren (Borculo, Gld),  
dochter van Arend Roosinck (bouwman op het "Koesvelt") en Jenneken Catemans. 
 
 

 
Gerrit neemt, na zijn huwelijk met de Harmken Koesveld, de boerderijnaam "Koesvelt"
als familienaam over.  
 
Zowel bij de doopinschrijvingen van zijn kinderen als later bij hun huwelijken wordt hij 
dan ook Gerrit Koesvelt genoemd. 
 
Gerrits schoonvader, Arend Roosinck, heeft overigens ook de boerderijnaam als 
familienaam overgenomen.  
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5.  JOHANNES Menkveld ook genaamd Menkvelt, Jan, landbouwer op het "Trepken", gedoopt op 
13 december 1673 in Ruurlo (Gld), wonende in Vierakker (Warnsveld, Gld), overleden op 22 oktober 
1758 in Warnsveld (Gld), begraven op 27 oktober 1758 aldaar, 84 jaar oud. 
 

Ruurlo 13.12.1673  
Warner te Mengvelt en Willemken Berntsen een s: / Johannes /   
Get.: Jan toe Entel, Garrit te Mengvelt, Anne Kuypers. 
 
Op 20 december 1705 werd Jan Menkvelt op het Trepken belijdend lidmaat van  
de kerk te Warnsveld. 
Hij was diaken van dezelfde kerk te Warnsveld vanaf 1719. 

 
JOHANNES/JAN is getrouwd rond maart 1700 in Warnsveld (Gld), op 26-jarige leeftijd met  
Trijntien Jacobs Bettinck (22 jaar oud), gedoopt op 28 september 1677 in Warnsveld (Gld), 
overleden op 1 augustus 1765 aldaar, begraven op 5 augustus 1765 aldaar, 87 jaar oud, dochter van 
Jacob Egbertsen Bettinck (landbouwer op het "Bettink") en Jenneken Derks Avercamp, Derksen. 
 

Trijntien was weduwe van Albert Martens, landbouwer op het "Trepken",  
wonende in Vierakker (Warnsveld, Gld). 
 
Kinderen uit het eerdere huwelijk van Trijntien:  
 
Marten Alberts gedoopt 1696/97 te Warnsveld  overl. 14-01-1787 Warnsveld 
Engbert Alberts gedoopt 23-04-1699 te Warnsveld 
 
Op 29 september 1703 werd Trijntien Jacobs op Trepken belijdend lidmaat van  
de kerk te Warnsveld 

 
6.  Geertruyt Menkveld ook genaamd te Menkvelt, Gertruid of Getruyt, gedoopt op 11 maart 1677 
in Borculo (Gld). 
 

Doopboek Borculo 1666-1721 (R.B.S. 322) 
11.03.1677 - den 11 martij –  
 
Werner Menkvelt heeft met consent van de predt. van Lochem een  dochter dopen  
ende noemen laten Geertruid 
 
Geertruyt wordt op 24 juni 1700 lidmaat te Borculo 

 
Geertruyt is ondertrouwd op 22 april 1703 in Lochem (Gld) en getrouwd op 13 mei 1703 in Geesteren 
(Borculo, Gld) voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met  
Hendrik Neerlaar ook genaamd Wesselshuijs en ten Weshuis, Henrijk, landbouwer op het 
"Wesselhuys", wonende in Geesteren (Borculo, Gld), overleden voor 1725, zoon van Henrick 
Neerlaar. 
 

Hendrik Neerlaer trouwt op 10 augustus 1684 te Lochem met Aeltjen ter Aert ook genoemd 'te 
Wesselshuijs' op het "Wesselhuys".  

 
Geesteren 10.08.1684   
Vrou op 't Wesselshuis, met Neer...  
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Hendrik neemt vervolgens de naam van de boerderij als achternaam over en noemt zich dan 
ook bij zijn tweede huwelijk op 22 april 1703 te Lochem met Geertruy te Menckfelt :  
Hendrik te Wesselshuijs : 

 
Lochem 22-04-1703  
Henrijk te Wesselshuijs wedr. v. Aeltjen te Wesselshuijs van Geesteren, en Geertruijt te 
Menkvelt J.D. v. Warner te Menkvelt uijt de Boshuijrne 

 
Hendrik is eerder ondertrouwd op 20 juli 1684 in Lochem (Gld) en getrouwd op 10 augustus 1684 in 
Geesteren (Borculo, Gld) voor de kerk met  
Aeltjen ter Aert, overleden rond 1702, dochter van Gerrit ter Aert, Aertman, later ook Harmelinck 
genoemd (bouwman op "Harmelinck") en Reintje Harmelinck.  
Aeltjen is eerder getrouwd op 5 december 1676 in Geesteren (Borculo, Gld) voor de kerk met 
Christiaan te Wesselshuijs, landbouwer op het "Wesselhuys", wonende in Geesteren (Borculo, Gld), 
overleden vòòr 25 maart 1683, zoon van Jan te Wesselshuijs en Derrickjen te Giffele.  
 

Aeltjen is eerder getrouwd op 25 maart 1683 in Geesteren (Borculo, Gld) met  
Herman Shroen, landbouwer op het "Wesselhuys", wonende in Geesteren (Borculo, Gld), 
overleden vòòr 20 juli 1684. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.  WERNER Menkveld ook genaamd te Menkfelt, op Borkingh en Burckinck, Warner of Waander, 
bouwman op het erve "Borkingh", gedoopt op 3 november 1667 in Lochem (Gld), wonende in Hupsel 
(Gld), zoon van WERNER Menkveld, Warner ten Menckfelt (bouwman op het "Menckfelt") en 
Willemken Berntsen op de Weeme. 
 

Lochem 03.11.1667 Werner Menghvelt in Bosschhuerne Sijn S. / Werner / Get. Herman 
Menghvelt, Gerrit Roelofs, Eefse Hissinck. 
 
Werner trouwt met de weduwe Geertjen Forcking en trekt bij haar in op het erve Borkingh.  
Al snel (zie doopinschrijving oudste zoon Hendrick) neemt hij de naam van het erve over als 
familienaam en al zijn kinderen en nakomelingen dragen voortaan deze familienaam. 

 
Hij is getrouwd op 25 oktober 1696 in Eibergen (Gld), op 28-jarige leeftijd met   
Geertjen Forcking. (Zij is eerder getrouwd rond 1685 in Eibergen (Gld) voor de kerk met Hendrik 
Borcking (ongeveer 30 jaar oud), bouwman op het erve "Borkingh", gedoopt op 18 maart 1655 in 
Eibergen (Gld), wonende in Hupsel (Gld), overleden voor oktober 1696 in Eibergen (Gld), hoogstens 
41 jaar oud, zoon van Johan Borckinck (bouwman op het erve "Borkingh") en Lutgertt. (Hij was 
weduwnaar van Aaltjen.)) (Zie verder Genealogie van Hendrik Borcking op blz.13)  
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Uit dit huwelijk: 
 

1. Hendrick Borkingh ook genaamd Beurking en Burckinck, gedoopt op 1 april 1698 in 
Eibergen (Gld) , volgt onder II-a.  

 
2. Willemken Borkingh, gedoopt op 24 november 1700 in Eibergen (Gld). 
 

Doopboek Eibergen 1689 – 1724 
24.11.1700 24 november - Wander Burckinck en Geertien, eluijden, een dochter laten doopen 
genaamt Willemken 
 

3. Willem Borkink, gedoopt op 3 juli 1702 in Eibergen (Gld), volgt onder II-b. 
 
4.  Aaltjen Borkingh, gedoopt op 22 april 1707 in Eibergen (Gld). 
 

Doopboek Eibergen 1689 – 1724 
22.04.1707 22 april - Wander Burckinck en Geertjen, eluijden, een dochter laten doopen 
genaemt Aeltien 

 
5. Mechtelt Borkingh, gedoopt op 17 november 1709 in Eibergen (Gld), overleden voor juni  

1714 aldaar, hoogstens 4 jaar oud. 
 

Doopboek Eibergen 1689 – 1724 
17.11.1709 17 november - Warner Burckinck en Geertien, eluijden, een dochter laten doopen 
genaemt Mechtelt 

 
6. Mechtelt Borkingh, gedoopt op 3 juni 1714 in Eibergen (Gld), volgt onder II-c.  
 
 

II-a  Hendrick Borkingh ook genaamd Beurking en Burckinck, gedoopt op 1 april 1698 in Eibergen 
(Gld), zoon van WERNER Menkveld/Burckinck, Warner of Waander (I) en Geertjen Forcking.  
 

Doopboek Eibergen 1689 – 1724 
01.04.1698  1 april - Warner Burckinck en Geertjen, eluijden, een soon laten doopen genaemt 
Hendrick 
 
Deze Hendrick werd - volgens de geldende gewoonte - als eerste kind en zoon -vernoemd naar 
Geertjens vorige echtgenoot Hendrik Borcking. 

 
Hij is getrouwd op 21 juli 1726 in Rekken (Eibergen, Gld) voor de kerk, op 28-jarige leeftijd met  
Hendersken te Meerbecke, dochter van Willem te Meerbecke. 
Uit dit huwelijk:  
 

1. Willemijna Beurkinck, gedoopt op 9 november 1727 in Eibergen (Gld). 
 
2. Gerret Borkink ook genaamd op Menkvelt, Gart, gedoopt op 22 december 1729 in Eibergen 

(Gld), volgt onder III-a.  
 

3. Willem Borkink, gedoopt op 24 september 1731 in Eibergen (Gld), overleden voor 13 
september 1733 aldaar, hoogstens 1 jaar oud. 
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4. Willem Borkink ook genaamd Burgink, gedoopt op 13 september 1733 in Eibergen (Gld),  

overleden op 22 januari 1805 in Vorden (Gld), begraven op 26 januari 1805 aldaar, 71 jaar  
oud. 

 
 Hij is getrouwd op 24 januari 1761 in Vorden (Gld) voor de kerk, op 27-jarige leeftijd (1) met  
 Berendjen Heijink, overleden op 2 juni 1774 in Vorden (Gld), begraven op 6 juni 1774 aldaar. 
 (Zij was weduwe van Hendrik Hogenslag, overleden op 5 maart 1760 in Vorden (Gld),  
 begraven op 10 maart 1760 aldaar.) 
 Hij is ondertrouwd op 20 februari 1778 in Vorden (Gld) en getrouwd op 15 maart 1778 aldaar   
 voor de kerk, op 44-jarige leeftijd (2) met  
 Wolterina van Til, overleden op 13 oktober 1802 in Vorden (Gld). 
 (Zij was weduwe van Wander Teerinck, gedoopt op 8 februari 1728 in Vorden (Gld), overleden  
 op 20 april 1777 aldaar, begraven op 24 april 1777 aldaar, 49 jaar oud, zoon van Jan Teerinck  
 en Driesken Wanders Roerdink.) 
 
5. Geertjen Borkink, gedoopt op 4 december 1735 in Eibergen (Gld), volgt onder III-b. 
 
6. Henderick Borking, gedoopt op 4 mei 1738 in Eibergen (Gld). 
 

7. Berent Borkink, Barent, gedoopt op 16 maart 1742 in Eibergen (Gld). 
 
 
II-b Willem Borkink, bouwman op het "Koenderink", gedoopt op 3 juli 1702 in Eibergen (Gld), 
wonende in Hupsel (Gld), zoon van WERNER Menkveld/Burckinck, Warner of Waander (I) en 
Geertjen Forcking. 
 

Doopboek Eibergen 1689 - 1724 
09.07.1702 9 julius - Wander Burckinck en Geertien, eluijden, een soon laten doopen  
genaamt Willem 

 
Hij was gehuwd met  Jenneken ten Bruil. 
Uit dit huwelijk: 
 

1. Jan Hendrik Borkink, geboren in het jaar 1739 in Eibergen (Gld). 
 
 
II-c Mechtelt Borkingh, gedoopt op 3 juni 1714 in Eibergen (Gld), dochter van WERNER 
Menkveld/Burckinck, Warner of Waander (I) en Geertjen Forcking. 
 

Doopboek Eibergen 1689 - 1724 
03.06.1714 3 junius - Wander Burckinck en ...., eluijden, een dochter laten doopen  
genaemt Mechtelt 

 
Zij is getrouwd op 27 november 1738 in Rekken (Eibergen, Gld) voor de kerk, op 24-jarige leeftijd 
met  Gart Lutteke Tancking, zoon van Rutger ten Tuijn. 
(Hij is eerder getrouwd tussen 1714 en 1719 in Eibergen (Gld) voor de kerk met Jenneken Nijhuis, 
dochter van Egbert Nijhuis.) 
 
Uit dit huwelijk: 
 

1. Gerrit Bartelz, gedoopt op 9 februari 1744 in Eibergen (Gld). 
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III-a  Gerret Borkink ook genaamd op Menkvelt, Gart, werkman op Menkvelt, gedoopt op 22 
december 1729 in Eibergen (Gld), wonende aldaar, overleden op 22 februari 1813 in Geesteren  
(Borculo, Gld), 83 jaar oud, zoon van Hendrick Borkingh (II-a) en Hendersken te Meerbecke. 
 

Bij de doop van dochter Geesken op 7 mei 1762 wordt Garrit vermeld als wonende op 
Menkvelt. Bij de dopen van zoon Garrit Hendrik en dochter Geertruid te Geesteren op 
respectievelijk 15 juni 1766 en 7 augustus 1768 wordt vermeld dat Garrit en Garritjen te 
Heurne wonen. Blijkbaar wonen zij dus op het Menkveld in de Boschheurne, waar grootvader 
Werner te Menkveld/Borkink ook heeft gewoond 

 
Hij is getrouwd op 30 september 1747 in Eibergen (Gld) voor de kerk, op 17-jarige leeftijd met  
Garritjen te Nahuis, Geertjen (ongeveer 22 jaar oud), geboren rond 1725, overleden op 3 september 
1794 in Geesteren (Borculo, Gld), ongeveer 69 jaar oud, dochter van Jan te Nahuis. 
Uit dit huwelijk: 
 

1. Willemina Borkink, gedoopt op 27 oktober 1748 in Eibergen (Gld). 
 

N.B. Willemina komt niet voor in het officiele doopboek dat door de dominee werd 
bijgehouden, maar wel in het parallel daaraan bijgehouden doopboek dat de 
schoolmeester ter plaatse bijhield. De schoolmeester had dit initiatief genomen 
omdat de koster het in die tijd liet afweten. 
Zie ook bij broer Hendrik Jan (blz. 10) en Doopboeken Eibergen (blz. 11) 

 
 
 
 
 
 

Doopboeken Eibergen  (1725-1773)– Ontbrekende akten 
Akten die wel door de schoolmeester zijn ingeschreven, maar niet door de predikant. 
27.10.1748 Gart Borkink en Gertjen te Nahuijs – dogter – WILLEMINA 

 
2. Garrit Borkink, Gart, gedoopt op 4 januari 1750 in Eibergen (Gld). 

 
3. Henderina Borkink, gedoopt op 21 november 1751 in Eibergen (Gld). 

 
4. Bernardus Borkink ook genaamd Burkink, gedoopt op 23 september 1753 in Eibergen (Gld), 

volgt onder IV-a. 
 

5. Waander Borkink, gedoopt op 5 oktober 1755 in Geesteren (Borculo, Gld), volgt onder IV-b. 
 

6. Hendrik Jan Burkunk, gedoopt op 7 augustus 1757 in Eibergen (Gld), volgt onder IV-c. 
 

7. Geesken Borkink, gedoopt op 7 mei 1762 in Borculo (Gld), overleden op 14 februari 1789 
aldaar, 26 jaar oud. 

 
Doopboek Borculo 1721 - 177107.05.1762 Den 7 maij - is gedoopt het kindt  
van Garrit Borkink op Menkvelt en Garritjen te Nahuijs genaemt Geesken 

 
8. Garrit Hendrik Borkink, gedoopt op 15 juni 1766 in Geesteren (Borculo, Gld). 
 
9. Geertruid Borkink, gedoopt op 7 augustus 1768 in Geesteren (Borculo, Gld), overleden op  

12 februari 1789 in Borculo (Gld), 20 jaar oud. 
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III-b  Geertjen Borkink, gedoopt op 4 december 1735 in Eibergen (Gld), overleden op 1 januari 1809 
in Groenlo (Gld), 73 jaar oud, dochter van Hendrick Borkingh (II-a) en Hendersken te Meerbecke. 
Zij is ondertrouwd op 14 april 1755 in Groenlo (Gld) en getrouwd op 19 april 1755 in Eibergen (Gld) 
voor de kerk, op 19-jarige leeftijd met   
Derk te Nahuis, wonende in Groenlo (Gld), zoon van Jan te Nahuis. 
Uit dit huwelijk: 
 

1. Hendrikje te Nahuis, gedoopt op 17 september 1758 in Groenlo (Gld). 
 
2. Garrit te Nahuis, gedoopt op 13 maart 1761 in Groenlo (Gld). 
 
3. Gerrit Hendrik te Nahuis, gedoopt op 6 februari 1767 in Groenlo (Gld). 

 
4. Jan te Nahuis, gedoopt op 2 februari 1770 in Groenlo (Gld). 

 
5. Geertjen te Nahuis, gedoopt op 18 mei 1777 in Groenlo (Gld). 

 
 
IV-a  Bernardus Borkink ook genaamd Burkink, gedoopt op 23 september 1753 in Eibergen (Gld), 
overleden rond 1826 in Laren (Gld), ongeveer 73 jaar oud, zoon van Gerret Borkink, Gart (III-a) en 
Garritjen te Nahuis, Geertjen. 
Hij is getrouwd op 16 januari 1780 in Borculo (Gld) voor de kerk, op 26-jarige leeftijd met   
Reintjen Vorkink ook genaamd Forkink, overleden rond 1826 in Zutphen (Gld). 
(Zij was weduwe van Gerrit Jan van Dillen, overleden voor 1780.) 
Uit dit huwelijk: 
 

1. Hendrik Burkink, geboren op 16 oktober 1780 in Borculo (Gld). 
 
2. Jan Derk Borkink, geboren op 27 maart 1782 in Borculo (Gld). 

 
3. Garrit Burkink, geboren op 2 juli 1783 in Borculo (Gld), overleden op 18 december 1788 

aldaar, 5 jaar oud. 
 

4. Bernardina Borkink, geboren op 4 juli 1785 in Borculo (Gld). 
Zij is getrouwd op 17 november 1809 in Borculo (Gld) (getuigen waren Willem van Elst en  
Abraham Draijers), op 24-jarige leeftijd met  
Mattheus Opteinde (ongeveer 28 jaar oud), geboren rond 1781 in Delsum, wonende in  
Borculo (Gld), zoon van Jacobus Opteinde en Christina Hoolmaas. 

 
5. Jan Burkink, geboren op 30 oktober 1786 in Borculo (Gld), overleden op 18 november 1786 

aldaar, 19 dagen oud. 
 
6. Jenneken Burkink, geboren op 2 oktober 1788 in Borculo (Gld), overleden op 15 juni 1791 

aldaar, 2 jaar oud. 
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IV-b  Waander Borkink, wever en landbouwer, gedoopt op 5 oktober 1755 in Geesteren (Borculo, 
Gld), overleden op 4 april 1828 in Borculo (Gld), 72 jaar oud, zoon van Gerret Borkink, Gart (III-a) en 
Garritjen te Nahuis, Geertjen. 
 
Hij is getrouwd op 11 maart 1792 in Geesteren (Borculo, Gld) voor de kerk, op 36-jarige leeftijd (1) 
met   
Alberdina Pagenkolk (ongeveer 27 jaar oud), geboren rond 1765, overleden op 13 januari 1794 in 
Geesteren (Borculo, Gld), ongeveer 29 jaar oud, dochter van Lammert Pagenkolk (bouwman op het  
"Langenschot"). 
Uit dit huwelijk: 
 

1. Garrit Hendrik Burkink ook genaamd Borkink, linnenwever, geboren op 3 januari 1794 in 
Geesteren (Borculo, Gld), wonende in Vorden (Gld), overleden op 23 mei 1845 aldaar, 51 jaar 
oud.  

 
2. Hij is getrouwd op 19 september 1817 in Vorden (Gld), op 23-jarige leeftijd met Hendrica 

Klein Obbink (18 jaar oud), geboren op 28 februari 1799 in Vorden (Gld), overleden rond 
1869, ongeveer 70 jaar oud, dochter van Jan Willem Klein Obbink en Janna Roelofzen. 

 
Hij is getrouwd op 9 juni 1794 in Geesteren (Borculo, Gld) voor de kerk, op 38-jarige leeftijd (2) met 
Jenneken Scheggetman (27 jaar oud), gedoopt op 14 december 1766 in Verwolde (Laren, Gld), 
dochter van Derk Scheggetman en Jenneken Nijland. 
Uit dit huwelijk: 
 

3. Albert Jan Borkink, geboren op 4 augustus 1796 in Geesteren (Borculo, Gld). 
 
4. Derk Jan Borkink, geboren op 19 mei 1797 in Geesteren (Borculo, Gld). 
 
5. Derksken Borkink, geboren op 25 augustus 1801 in Geesteren (Borculo, Gld). 

 
 
IV-c  Hendrik Jan Burkunk, koorndrager, gedoopt op 7 augustus 1757 in Eibergen (Gld), wonende 
in Alkmaar (Nh), overleden op 28 januari 1827 aldaar, 69 jaar oud, zoon van Gerret Borkink, Gart (III-
a) en Garritjen te Nahuis, Geertjen. 
 

Hendrik Beurkink verhuist rond 1790 vanuit de Achterhoek naar Alkmaar, waar hij trouwt met 
Harremina Jongbloed. Hendrik, bij zijn geboorte geregistreerd onder de achternaam Beurkink, 
is vrijwel zeker de eerste persoon uit de Borkingh familie, die de naam Burkunk gebruikt. In 
ieder geval ondertekenen zowel hij als zijn zoon Gerrit met die naam de huwelijksakte van zoon 
Gerrit met Lammertje Metz in 1819. 
 

 
 
 
 
 

 

N.B. Hendrik Jan komt niet voor in het officiele doopboek dat door de dominee werd 
bijgehouden, maar wel in het parallel daaraan bijgehouden doopboek dat de 
schoolmeester ter plaatse bijhield.  
De schoolmeester had dit initiatief genomen omdat de koster het in die tijd liet afweten. 
Zie ook bij zus Willemina (blz. 8) en Doopboeken Eibergen (blz. 11) 

Doopboeken Eibergen  (1725-1773)– Ontbrekende akten 
Akten die wel door de schoolmeester zijn ingeschreven, maar niet door de predikant. 
07.08.1757 Garrit Beurkink en Garritjen te Nahuis – zoon – HENDRIK JAN 
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Hij is getrouwd rond 1790 in Alkmaar (Nh), op ongeveer 33-jarige leeftijd met   
Harremina Jongbloed. 
Uit dit huwelijk: 
 

1 Gerrit Burkunk, geboren rond 1793 in Alkmaar (Nh), wonende aldaar, overleden op 7 
februari 1882 aldaar, ongeveer 89 jaar oud. 
Hij is getrouwd op 22 juli 1819 in Alkmaar (Nh), op ongeveer 26-jarige leeftijd (1)  
met Lambertha Metz, Lammertje (ongeveer 23 jaar oud), geboren rond 1796 in  
Castricum (Nh), overleden voor 1843, hoogstens 47 jaar oud, dochter van Jan Metz en  
Antje Bosman. 
Hij is getrouwd op 2 april 1843 in Alkmaar (Nh), op ongeveer 50-jarige leeftijd (2)  
met Johanna Bruin (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1818, dochter van Dirk  
Bruin en Johanna Dulkes. 

 
Doopboeken Eibergen 
 
Door  J.B. Baneman, Tjalk 68, 1625 ED HOORN (NH) 
 
In de aanhef van het doopboek (R.B.S. nr. 607.4) van de Nederduits Gereformeerde Gemeente
Eibergen, periode 1725–1773, werd door Ds. Rutger Plegher het volgende geschreven: 
 
"Aº 1725 
De Inspectoren des Zutphensen Classis, Sluiter, Abbink, en Schomaker, waardige Predikanten 
te Zutphen, Groenlo, en Wenterswijk, bevindende in de visitatie deser Kerke, dat hier geen 
Doopboek onder den Predikant waare berustende, dat sij hoog noodig oordeelden; om dat 
dan, bij het afweesen des eenen, den anderen de aanteekeninge der gedoopten quaam waar te 
nemen, versochten de Predikant Rutger Plegher dat hij om die reede bovengemelt, en meer 
andere die daar van konnen gegeven worden, mochte de meede aantekeninge der gedoopten op
hem neemen; welk billik en gansch dienstig versoeck den zelven niet heeft konnen, noch willen 
afslaan, omdat hij van de hooge noodsaakelijkheijd overtuijgt waare, als wel weetende dat bij 
het oopenstaan van de Predikant en de Schoolmeesters Plaatze het aanschrieven van den 
gedoopten, door den Koster versuimt is, die het sijn werk waare geweest, dat te doen, doordien 
hij de voordeelen daar op staande alleen getrokken heeft als uit het Doopboek onder den 
Schoolmeester berustende, kan gesien worden, en heeft ten dien einde dit werck begonnen, met 
den aanvang sijnes Predik Ampt en wel sodanig, dat hij niet alleen des Vaders beijde Naamen, 
maar die van de Moeder, heeft ten papiere gebracht, omdat de leste aanteekeninge, al zo hoog 
noodig oordeelde, als de eerste, zijnde op den 4 maart des Jaars onses Heeren Jezus Christus 
1725 den dag sijner bevestiging begonnen." 
 
De dominee heeft woord gehouden en aldus is geschied. Eindelijk een doopboek zoals het
behoort te zijn. De beide namen van zowel vader als moeder zijn in de meeste gevallen netjes
vermeld. In de beginperiode, voornamelijk tussen 1725 en 1730, was het even moeilijk; in een
aantal akten is in de tekst een stukje ruimte vrijgehouden, waarin kennelijk nog een naam,
meestal de achternaam van de moeder, ingevuld had moeten worden. 
 
Ds. Rutger Plegher heeft de akten ingeschreven tot 10.7.1768. Niet lang daarna overleed hij en
zijn ambt werd overgenomen door Ds. Barent Smits. 
 
En zo ontstonden er twee doopboeken over dezelfde periode, want er was reeds een doopboek
dat werd bijgehouden door de schoolmeester. 
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De Borkingh Genealogie 
 
Dat de Borkingh Genealogie begint met een Borkingh lijkt dus op het eerste gezicht
logisch, maar de genealogie kan even goed of misschien beter met een Menkveld/t
beginnen. Want evenals bij vele andere families in de Achterhoek lopen er ook bij de
Borkingh's twee lijnen door elkaar:  

1. die van de bloedverwantschap en  
2. die van de familienaam.  

Gertt toe Menkvelt is de momenteel oudst bekende voorvader in de zin van
bloedverwantschap, Johan (op) Borkingh de oudste naamdrager. Daarom zijn beide
parentelen tezamen gebracht in een gecombineerd parenteel. Zoals hierboven al vermeld,
komen de beide parentelen samen bij het echtpaar Geertjen Forckink en Waander
Borkingh, geboren te Menkvelt. 

Warner te Menkvelt, alias Waander (op) Borkingh 
 
De persoon waar alles om draait is Waander (op) Borkingh. Deze is in 1667 geboren als
Warner te Menkvelt, maar trouwt in 1696 met Geertjen Forckinck, de weduwe van
Hendrick Borckink. Na zijn huwelijk trekt hij bij de weduwe in op het toen reeds lang
bestaande Erve Borkingh in het plaatsje Hupsel en neemt de naam van het erve aan. Van
deze Waander en Geertje stammen, voor zover wij hebben kunnen nagaan, alle nu nog
levende Borkink's, Borckink's en Burkink's af. 
 
Hoe ging het verder met Menkveld? 
 
Waander te Menkvelt, later Waander op Borkingh had een paar broers en een zuster, die
deels op Menkveld bleven, deels naar andere boerderijen uitzwermden. De laatsten namen
soms weer de naam van de nieuwe boerderij aan, soms behielden ze hun eigen naam. In
ieder geval hadden ze ook vele nazaten, waarvan een deel nog steeds de familienaam
Menkveld draagt. En dus zijn ze ook, al is het in het grijze verleden, nog gerelateerd aan
de Borkink's, Borckink's en Burkink's. Wilt u daar meer van weten, neem dan een kijkje
op de interessante website van Albert Menkveld. 
 
Alle nu levende personen met de naam Burkink hebben we kunnen herleiden tot die ene
voorvader Waander (te Menkvelt) op Borkingh. De familie heeft een straatnaam :  
de Borckinkweg in Hupsel/Eibergen, vernoemd naar Erve Borkingh. 
 
 
Marc Borkink, Uithoorn (borkinkma@cs.com) 
Jos Grupping, Overasselt (joscmg@xs4all.nl) 
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  GENEALOGIE VAN HENDRIK BORCKING 

 
I  Hendrik Borcking, bouwman op het erve "Borkingh", gedoopt op 18 maart 1655 in Eibergen (Gld), 
wonende in Hupsel (Gld), overleden voor oktober 1696 in Eibergen (Gld), hoogstens 41 jaar oud, zoon 
van Johan Borckinck (bouwman op het erve "Borkingh") en Lutgertt. 
Hij was gehuwd (1) met  Aaltjen. 
Uit dit huwelijk: 

 
1. Hendersken Borcking, gedoopt op 14 juli 1689 in Groenlo (Gld). 

Zij is ondertrouwd op 9 april 1712 in Borculo (Gld) en getrouwd in het jaar 1712 in Eibergen  
(Gld) voor de kerk, op 23-jarige leeftijd met Hendrik te Aamscot, zoon van Egbert Aamscot. 

 
Hij is getrouwd rond 1685 in Eibergen (Gld) voor de kerk, op ongeveer 30-jarige leeftijd (2) met  
Geertjen Forcking. 
(Zij is later getrouwd op 25 oktober 1696 in Eibergen (Gld) met WERNER Menkveld, Warner of 
Waander (28 jaar oud), bouwman op het erve "Borkingh", gedoopt op 3 november 1667 in Lochem 
(Gld), wonende in Hupsel (Gld), zoon van WERNER Menkveld, Warner ten Menckfelt (bouwman op 
het "Menckfelt") en Willemken Berntsen op de Weeme.) 
Uit dit huwelijk: 
 

2. Jan Borcking, gedoopt op 7 maart 1687 in Eibergen (Gld), volgt onder II. 
 

      3. Engbert Borcking, gedoopt op 23 juni 1695 in Eibergen (Gld). 
 

 
Uit zijn eerste huwelijk met Aaltjen heeft Hendrick een 
dochter Hendersken, uit zijn tweede huwelijk met 
Geertjen Forckink twee zonen Jan en Engbert.  
Jan en Engbert trouwen beiden, maar van geen van beiden 
is momenteel nog levend nageslacht bekend met de naam 
Borkingh of een andere variant.  
 
Na het overlijden van Hendrick hertrouwt Geertjen met 
Warner (Waander), zoon van Warner te Menkvelt. 
Warner/Waander wordt na zijn huwelijk met Geertjen de  
nieuwe boer op erve Borkingh en neemt ook die naam aan.  
 
Alle nu nog levende nakomelingen uit het geslacht 
Borkingh stammen af van Waander en Geertjen.  
 
(Zie verder het parenteel van Warner/Waander, blz. 5) 
 
Uit : De Borkinh Genealogie door :  
 
Marc Borkink, Uithoorn (borkinkma@cs.com) 
Jos Grupping, Overasselt (joscmg@xs4all.nl)    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:joscmg@xs4all.nl


Van MENKVELD naar BORKINK 
 

 
= blad 15 van 15 =  

 
II Jan Borcking, gedoopt op 7 maart 1687 in Eibergen (Gld), zoon van Hendrik Borcking (I) en 
Geertjen Forcking. 
Hij is getrouwd in het jaar 1717 in Eibergen (Gld) voor de kerk, op 30-jarige leeftijd met  Jenneken 
Vunderink. 
Uit dit huwelijk: 
 

1. Henders Borcking, volgt onder III-a. 
 
2. Gart Borcking, gedoopt op 3 augustus 1732 in Eibergen (Gld). 
 
3. Jan Borking, geboren rond 1734 in Eibergen (Gld), volgt onder III-b. 
 
4. Aaltjen Borcking, gedoopt op 11 september 1736 in Eibergen (Gld). 

 
 
III-a  Henders Borcking, dochter van Jan Borcking (II) en Jenneken Vunderink. 
Zij was gehuwd met  Arent te Biesbecke. 
Uit dit huwelijk: 
  

1. Jenneken te Biesbecke, gedoopt op 19 oktober 1760 in Eibergen (Gld). 
 
2. Jacoba te Biesbecke, gedoopt op 30 augustus 1767 in Eibergen (Gld). 

 
III-b Jan Borking, bouwman op het "Vunderinck", geboren rond 1734 in Eibergen (Gld), wonende in 
Mallem (Eibergen, Gld), zoon van Jan Borcking (II) en Jenneken Vunderink. 
Hij is getrouwd op 2 december 1757 in Eibergen (Gld) voor de kerk, op ongeveer 23-jarige leeftijd met  
Janna Coelman, dochter van Jan Coelman. 
Uit dit huwelijk: 
 

1. Jenneken Borkink, gedoopt op 1 juli 1759 in Eibergen (Gld), overleden rond 1760 aldaar, 
ongeveer 1 jaar oud. 

 
2. Jenneken Borkink, gedoopt op 24 augustus 1760 in Eibergen (Gld), overleden op 25 september 

1823 aldaar, 63 jaar oud.  
Zij was gehuwd met Gosen te Velthuis, timmerman, wonende in Eibergen (Gld). 

 
3. Jan Derk Borkink, landbouwer op het erve "Vunderink", gedoopt op 14 november 1762 in 

Eibergen (Gld), wonende in Mallem (Eibergen, Gld), overleden op 20 juni 1831 in Eibergen 
(Gld), 68 jaar oud.  
Hij was gehuwd met Jenneken Vunderink, landbouwster. 

 
4. Garrit Borkink, gedoopt op 3 februari 1765 in Eibergen (Gld). 
 
5.  Jan Hendrik Borkink, landbouwer, gedoopt op 12 april 1767 in Eibergen (Gld),  wonende in 

Mallem (Eibergen, Gld), overleden op 17 juni 1835 in Eibergen (Gld),  68 jaar oud. 
 
 
 
 
 

© Dit boekje werd samengesteld in november 2003 door A. Menkveld  te Katwijk aan den Rijn © 
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