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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 Gerrit Menkveld (II), 4e kind en 4e zoon van Warner Menkveld (I) en
Willemken Berntsen op de Weeme, door zijn huwelijk met Harmken Koesveld, dochter van Arend
Roosinck, bouwman op het "Koesvelt" deze boerderijnaam overneemt als nieuwe achternaam.
Gerrit is na zijn huwelijk dus ingetrokken op de boerderij van zijn schoonvader. 
Zijn kinderen werden dan ook met de familienaam Koesveld aangeduid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I. 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 
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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. 

 
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, Warner, gedoopt op 3 november 1667 in Lochem 
(Gld). 

Lochem 03.11.1667  
Werner Menghvelt in Bosschhuerne Sijn S. / Werner /  
Get. Herman Menghvelt, Gerrit Roelofs, Eefse Hissinck. 

 
WERNER is getrouwd op 25 oktober 1696 in Eibergen (Gld), op 28-jarige leeftijd met  
Geertjen Vorckink. 
Geertjen was weduwe van Hendrik Borcking, wonende in Hupselo (Gld). 
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4. GERRIT Menkveld ook genaamd te Menghveld en Koesveld, Garrit, gedoopt op 13 augustus 
1671 in Lochem (Gld), volgt onder II. 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 

 

Johannes trouwt dus in op de boerderij "Het 
Trepken". Hij neemt deze boerderijnaam echter niet 
over als familienaam. Integendeel, de boerderij 
krijgt later de naam "t Menkveld" en draagt deze 
naam tot op heden nog steeds. Het huidig adres luidt 
Vierakkersestraatweg 18 te Vierakker (Warnsveld). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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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... 
 
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. 
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II GERRIT Menkveld ook genaamd te Menghveld en KOESVELD, Garrit, bouwman op het 
"Koesvelt", 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit dit huwelijk: 
 
1. Jenneken Koesvelt, gedoopt op 15 februari 1711 in Geesteren (Borculo, Gld), overleden vòòr 1737, 
hoogstens 26 jaar oud. 
 

Doopboek Geesteren 1651 - 1728 
15.02.1711 den 15 dito - Gerrit Koesvelt een dogter Jenneken 

 
Jenneken is getrouwd op 3 augustus 1735 in Geesteren (Borculo, Gld) voor de kerk, op 24-jarige 
leeftijd met Gerridt Krijgers, zoon van Harmen Krijgers. 
Gerridt is later getrouwd op 13 april 1737 in Geesteren (Borculo, Gld) voor de kerk met Anneken 
Hagenbeek, dochter van Hendrick Hagenbeek. 
 

Trouwboek Geesteren 1728 - 1811 
03.08.1735  
Gerridt Krijgers, z.v. Harmen Krijgers, met Jenneken Koesvelt, d.v. Gerridt Koesvelt,  
beiden onder Geesteren 
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2. Willem Koesvelt, gedoopt op 15 mei 1716 in Geesteren (Borculo, Gld). 
 

Doopboek Geesteren 1651 - 1728 
15.05.1716 den 15 maij - Gerrit Koesvelt een sone Willem 

 
Tot op heden is niet bekend hoe oud Willem is geworden, of hij ooit getrouwd is geweest
en of er dus nakomelingen van hem zijn. 

 
 
 
 
3. Aaltien Koesvelt, gedoopt op 5 februari 1719 in Geesteren (Borculo, Gld). 
 

Doopboek Geesteren 1651 - 1728 
05.02.1719 den 5 febr. - Gerrit Koesvelt een doghter Aaltien 

 
4. Wanderina Koesvelt, gedoopt op 31 januari 1723 in Geesteren (Borculo, Gld), volgt onder III. 
 
 
III Wanderina Koesvelt, gedoopt op 31 januari 1723 in Geesteren (Borculo, Gld), dochter van 
GERRIT Menkveld/Koesvelt, Garrit (II) en Harmken Koesveld. 
 

Doopboek Geesteren 1651 - 1728 
31.01.1723 dito - Gerrit Koesvelt een dogter Wanderina 

 
Wanderina is getrouwd op 5 juli 1749 in Geesteren (Borculo, Gld) voor de kerk, op 26-jarige leeftijd 
met   
Henderick Markerinck, uyt Lochuysen onder Nede (27 jaar oud), gedoopt op 21 juni 1722 in Neede 
(Gld), wonende in Geesteren (Borculo, Gld), zoon van Derck Markerinck en Teunisken. 
 

Trouwboek Geesteren 1728 - 1811 
05.07.1749 Hendrick Markerinck, z.v. wijlen Derk Markerinck uyt Lochuijsen onder Nede,  
met Waendrijna Koesvelt, d.v. Gerridt Koesvelt onder Geesteren. 

 
Het is niet bekend of deze Henderick Markerinck familie is van Evert Merkerink, ook  
wel genoemd Markerink, de echtgenoot van Geertruij Menkveld/Hellinger. 
 

(Zie ook  Genealogie van de familie Menkveld Van Menkveld via Hellinger naar Roordink.) 

 
 
 
 
 
Uit dit huwelijk: 
 
1. Derk Markerink, gedoopt op 29 augustus 1756 in Geesteren (Borculo, Gld), overleden voor 1767, 
hoogstens 11 jaar oud. 
 
2. Gerredijne Markerinck, gedoopt op 20 februari 1761 in Geesteren (Borculo, Gld). 
 
3. Derk Markerinck, gedoopt op 1 november 1767 in Geesteren (Borculo, Gld). 
 
 
 
 
 

© Dit boekje werd samengesteld in mei 2002 door A. Menkveld  te Katwijk aan den Rijn © 
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