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De familienaam Menkveld is een vrij unieke naam : er bestaat maar 

één familie in heel Nederland, die deze naam voert.  

Zoals zo vele andere Achterhoekse familienamen lijkt zij haar oor-

sprong al heel vroeg te vinden in een boerderijnaam.  

Uit : Het register op de leenaktenboeken, kwartier van Zutphen : 

 

"Den hoff te Mingfelt ten Zutphenser leen heeft ontfangen Derck 

van Keppel geheiten van der Weldenbeeck1, a 1379." 

"Idem tuchtigt syn vrou Mechtelt an den hoff to Menckvelde met 

torve, twijge, aller nothemer slacht2 ende toebehoren, a 1399." 

"Idem geheiten van der Woltbeke ontfing den hoff te Myngfelde in 

den kerspel van Lochum met eenen peerde te verheergewaden3, tot 

eenen dienstmansgoet, a 1405." 

"Idem geheiten van der Wouldebeke ontfinck dat goet geheiten 

Minckvelt met sijnen toebehoren, gelegen in den kerspel van 

Lochem, in der buyrschap van Swype, tot eenen sadelgoets4 rechten, 

a 1424." 

 

Uit de notities van de jaartallen 1379, 1399 en 1405 zou je nog 

kunnen konkluderen, dat het hier gaat over een niet met name 

genoemde boerderij, die zich bevindt in een streek Mingfelt of 

Menckvelde of Myngfelde, maar de beschrijving van 1424 geeft toch 

heel duidelijk aan, dat met het Minckvelt een boerderij wordt 

bedoeld. 

We zien hier overigens meteen ook weer, dat de schrijfwijze van een 

naam afhing van de kunde en de persoonlijke interpretatie van de 

betreffende schrijver. Enkele veel gebruikte varianten waren: 

 

Menckfeld - Menckfelt - Menckvelt - Menghvelt - Mengvelt. 

 

De huidige definitieve schrijfwijze "Menkveld" werd evenwel toch ook 

al eens vèr vòòr de Napoleontische tijd gebruikt : 

In de doopboeken van Ruurlo (1670-1732) wordt op 4 december 1687 ene 

Berendjen te Menkveld vermeld als doopgetuige. 

 

De hierboven aangehaalde boerderij bestaat overigens nog steeds en 

bevindt zich naast de museum-boerderij "De Lebbenbrugge" aan de 

                         
1 van der Weldenbeeck/Woltbeke : Woltbeke ligt bij de gemeente Laren 

2 aller nothemer slacht = van allerlei aard 

3 met eenen peerde te verheergewaarden : de nieuwe leenman moest de 

leenheer een paard afstaan ter erkenning van diens leenrecht (zie 

ook voetnoot 4) 

4 sadelgoets : het goet (boerderij) is een gezadeld paard schuldig 

aan de leenheer (hier de Hertog van Gelre) 
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Boerderij 't Menkveld aan de Lebbinkbeek bij Borculo 

 

Lebbinkbeek ten zuidoosten van Lochem en ten zuiden van Zwiep in een  

streek die vroeger de buurschap Boschheurne1 werd genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de voorgevel is een steen met de boerderijnaam ingemetseld. 

Het precieze moment waarop de bewoners van het erve Menckvelt de 

boerderijnaam ook als familienaam gingen gebruiken is niet bekend, 

maar dat er al heel vroeg voorouders van de huidige Menkveldfamilie 

op deze boerderij hebben gewoond en destijds ook de naam van de 

boerderij als eigen familienaam hebben aangenomen en dat zij van 

daar de naam als familienaam meenamen bij vertrek naar elders, dat 

is wel bekend. 

 

Uit : De Civiele Processen van het Hof van Gelderland2 : 

 

1661, nr. 35. Twee edele heren zitten elkaar in de haren over 

welke rechten (op gebruik van gemeenschappelijke gronden e.d.) er 

bij het erve Menkvelt behoren. Kennelijk suggereert één der 

partijen, dat de ander wel eens een heel ander Erve van die naam 

kon bedoelen. Er is een verklaring d.d. 06-04-1658 van Willem van 

Linteloe, Heer van de Eza, Borchgraeff en Schultus binnen en 

buiten Lochem, waarin gesteld wordt, dat hij van geen ander 

Menckvelt weet, "als allenich dat goet Menckvelt in die buerschap 

Busheurne gelegen, soo als hett selve bij den bouwman Warner op 

Menckvelt3 tegenwoordich gebruickt wordt..."  

                         
1 Boschheurne : heurne betekent 'uitspringende hoek' 

2 gegevens verstrekt door Dhr. J. Renema 

3 Warner op Menckvelt ^02-06-1611 Lochem, overl. vòòr 1668 "uyt die 

Boschheurne", bouwman op het Menckvelt te Zwiep (Lochem) 
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en "..... op welcken goett die vorss. bouwman olderen oock van 

onverdenckelijcke jaeren gewoont hebben, welck ons alsoo kundich 

is, soo hebben wij hebben wij des waarheijts oirkonde...." Verder 

een uittreksel van het leenregister : achtereenvolgende beleningen 

aan leden van de familie Van Keppel.  

Er is ook een verklaring d.d. 22-04-1658 van Warner op Menckveld 

("olt in die veertich") en er is daarnaast een stuk waarin opnieuw 

gezegd wordt, dat Warner op Menckvelt, alsmede dess. "voorolderen" 

het erve Menckvelt in pacht hebben gehad sinds "onheuchelijcke 

tijden" en dat er geen ander goed is met de naam van Menckvelt. 

 

Bedoelde Warner (op) Menckvelt werd gedoopt te Lochem op 2 juni 1611 

en is een aangetoonde rechtstreekse voorvader van de schrijver. Hij 

trouwde op 13 maart 1636 te Neede met Gertrude ten Claver.1 

De vader van deze Warner (of ook wel Werner) is Geryt Menckfelt, ook 

bouwman dus op het erve en goet Menckfelt in de "Bueshure".2 

Deze Geryt (of ook wel Gert) was op zijn beurt vermoedelijk de zoon 

van Werner te Menckfelt3, waarmee is aangetoond, dat de naam Menkveld 

als familienaam dus al vòòr 1600 gebruikt werd.  

Nu, anno 2002, toch al ruim 400 jaar! 

 

Om het verhaal rondom deze familienaam en haar ogenschijnlijke 

ontstaan als boerderijnaam nog wat ingewikkelder, maar daardoor ook 

interessanter te maken, het volgende : 

 

Uit : Kroniek en Volksmond van de Achterhoek, blz. 212 : 

 

"Hij (= Peter Mol) was een zoon van Gert Mol, die in 1438 van Gosen 

then Sydenhofe to Mengvelde, priester, en sijne zusters, had gekocht 

den Zijdenhof to Menckfelde, kerspel Lochem, buurschap Swipe, als 

een vijfmarksleen. Peter Mol was gehuwd met Maria, buitenechtelijke 

dochter van Derk van Keppel, heer van Verwolde." 

 

Hier wordt dus weer heel duidelijk de streek waar de hoeve Zijdenhof 

staat, aangeduid met de naam Menckfeld, waarbij deze streek toch ook 

duidelijk op dezelfde plek gesitueerd wordt als "den hoff te Ming-

felt", welke in 1379 dezelfde Derk van Keppel als leenheer ontvangt. 

Het lijkt erop, dat met het Menckvelt zowel een boerderij als een 

stuk grondgebied kan worden aangeduid! 

                         
1 Uit de trouwboeken van Neede, 1623-1771 : 

13 maart 1636 Warner Menckvelde en Gertrude ten Claver 

2 Uit de doopboeken van Lochem, 1608-1627 : 

02-06-1611 Geryt Menckfelt, Alken sien vroue, ein kint Werner 

Get. Jan Weppelynck (Bueshure) 

3 Zie ook de kwartierstaat van Albert Menkveld 
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Uit : Geschiedkundig Atlas van Nederland, Marken in Gelderland : 

"Mark Zwiep en Boschheurne/Zie Sloet II blz. 230.  

In de pondselaktenrekening van 1494 vinden we 'Swippe ind 

Menckfelde'. Het leenregister vermeldt den hof te Mingfeldt (vanaf 

1379) en den Hof te Swyp (vanaf 1378), beide gelegen in de buur-

schap Swype, waarvan de naam reeds in 1059 voorkomt. Het kohier 

van 1649 onderscheidt Swyp en Bushuirne en plaatst het Menckvelt 

onder Bushuirne. In verband met het door Sloet ter andere plaatse 

medegedeelde kunnen we vaststellen, dat we hier te doen hebben met 

ééne mark, die gesplitst was in twee buurschappen in ieder waarvan 

een hof was gelegen en die dus waarschijnlijk oudtijds twee 

zelfstandige marken geweest zijn." 

Hoewel de startzin "Swippe ind Menckfelde" doet vermoeden, dat het 

ook hier weer gaat over een stuk grond, wordt er hier echter 

gesteld, dat de buurschap Bushuirne (=Boschheurne) gelegen was 

binnen de buurschap Swype en dat de boerderij het Menckvelt op haar 

beurt weer gesitueerd lag in de buurschap Bushuirne. Met andere 

woorden, hier is het Menckvelt geen streek meer, maar is zij weer 

een boerderij! Echter toch ook weer op dezelfde locatie gesitueerd. 

De naam Menckvelt had in ieder geval een sterke klank. 

Het gebeurde vroeger immers vaak, dat een bewoner de naam van de 

boerderij waar hij zich op vestigde aannam als "familienaam" en dat 

bij vertrek naar een andere boerderij deze "familienaam" weer werd 

losgelaten en de naam van de nieuw betrokken boerderij op haar beurt 

weer als "familienaam" werd overgenomen. 

Het is evenwel op één uitzondering na gebleken, dat de bewoners van 

het oorspronkelijke erve het Menckvelt de boerderijnaam als familie-

naam vasthielden èn dus meenamen nà hun vertrek naar elders.  

Latere bewoners van het erve Menkveld behielden hun eigen 

meegebrachte familienamen, zodat er uiteindelijk slechts één familie 

in ons land is, die zich Menkveld noemt en ook mag noemen.  

 

Het is zelfs meerdere keren voorgekomen, 

dat een boerderij haar bestaande 'unieke' 

naam verloor en de naam Menkveld aannam 

jaren nàdat een lid van de familie Menkveld 

die boerderij had bewoond. 

Zo gaf de familie Elgersma, onder Vierakker 

bij Leesten, haar rond 1750 gestichte 

boerderij "Het Trepken" of "Klein Ilmerink" 

ook de naam 't Menkveld, omdat de boerderij 

toch al zo in de volksmond genoemd werd.  

En toch heeft alleen Jan Menkveld, gedoopt 

13-12-1673 te Ruurlo, overleden 22-10-1758 

te Warnsveld, deze boerderij als eigenaar 

bewoond. Ook de familie H.Regelink in Eefde 
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Boerderij 't Menkveld bij Leesten 

 

(Gorssel) heeft in 1990 haar boerderijgevel versierd met het 

naambord "Menkveld" omdat uit de originele koopakte bleek, dat de 

boerderij officieel zo heette. De boerderij werd in 1905 verkocht 

door haar toenmalige eigenaar Jan Willem Menkveld, welke overigens 

niet zelf de boerderij bewoonde. 

Hoe dan ook, of de familienaam Menkveld nu is ontstaan uit een 

boerderijnaam, uit een veldnaam of uit beide, de naam is heel sterk 

gebleken en heeft zich slechts aan één familie gehecht. 

Tot slot vermeld ik hier graag nog even de officiële naamsverklaring 

die mij werd gegeven door Dhr. Buitenhuis van het Bureau voor Naam-

kunde te Amsterdam. Hij baseerde dit op gegevens uit het bekende 

boek "Oost-Nederlandse Familienamen"1 : 

De naam MENKVELD is een samenvoeging van MENK en VELD, waarbij MENK 

weer een samentrekking is van MEDINK. Dit laatste betekent op haar 

beurt weer : behorende tot het bezit of het geslacht van MEDO, 

hetwelk een oud-Germaanse voornaam is, waarvan de betekenis helaas 

niet meer bekend is. 

                           MENKVELD 

                              ║ 

             ╔════════════════╩═══════════════════╗ 

             ║                                    ║ 

           MENK                                  VELD 

             ║                                     

             ║ 

           MEDINK       

             ║          

             ╠════════╗ 

             ║        ║ 

           MEDO      INK 

 

Het Menkveld was dus een veld 

behorend tot het bezit of 

geslacht van Medo. 

Zou de naam van een stuk grond 

of van een boerderij afkomstig 

zijn? Wie was er eerder, de kip 

of het ei? Wie het weet mag het 

zeggen. 

 

A. Menkveld *22-04-1950  

Katwijk a/d Rijn  

13 november 1993 

                         
1 Auteur B.J. Hekket, Uitg. Twents-Gelderse Uitgeverij W.G. Witkam 

Enschede 1975 


