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3.1.  Landgoed Mentink bij Winterswijk 

 

Landgoed Mentink is een gebied van op het ogenblik 136 ha ten westen van Winterswijk, dat sinds 

1975 eigendom is van Natuurmonumenten. Veel wandelaars en natuurliefhebbers kennen het 

landgoed en er loopt ook een wandelroute doorheen. Het gebied heet landgoed, omdat het in de 

periode van 1916 tot 1975 eigendom was van de eigenaar van de Tricotfabriek G.J. Willink N.V. uit 

Winterswijk (in de volksmond: ‘De Tricot’), waar in de gloriedagen meer dan 1000 arbeidskrachten 

werkten.   

In het landgoed van ‘De Tricot’ lagen vijf boerderijen: de boerderijen Mentink, Mentinkhuisje, 

Mentinkbos, Mentinkberg en Nieuw Lichtenberg. Vlak naast het landgoed lag en ligt Mentinknijhuis, 

dat evenals boerderij Stoverink (Mentinkweg 13) niet tot het landgoed behoort. Hetzelfde geldt voor 

het omgrachte landhuis Groters en boerderij Nieuw Groters, die beide iets te oosten van het 

landgoed liggen. Op Landgoed Mentink zelf is geen buitenplaats of landhuis gebouwd. Bij de verkoop 

van het landgoed aan Natuurmonumenten werd boerderij Mentinkbos met één hectare uit het 

landgoed gelicht en afzonderlijk verkocht.  

Naast de boerderijnamen komen er ook veldnamen voor waarin de naam Mentink terugkomt: 

Mentink-es, Mentinkhof en Mentinkveld. En tenslotte is er de Mentinkweg, die over het landgoed 

loopt. 

 

Boerderij- en veldnamen op/bij  landgoed Mentink (Ondergrond via Google Earth). 

Rood: Boerderij behoor(t)de tot het landgoed; Grijs: Boerderij behoort niet (meer) tot het landgoed. 
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De oude boerderij Mentink, buiten gebruik als boerderij in 1936, afgebroken in 1985 

 

 

De oude boerderij Mentink geschilderd 
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De oude boerderij Mentink was een vakwerkboerderij. In 1936 werd de boerderij buiten gebruik 

gesteld en bleef bestaan als schuur (‘schoppe’ in het plaatselijk dialect). In 1985 werd de schoppe 

afgebroken. In de nieuwe boerderij boerde de familie Oonk tot 2008. Op het ogenblik is er Gastgalerij 

Ankomm’n gevestigd: een lunchrestaurant met natuurlijke produkten en fotograaf Hans Hendriks 

presenteert er zijn foto’s van het Achterhoekse landschap. De huidige functie is op basis van 

antikraak. Eigenaar Natuurmonumentenfunctie heeft plannen de boerderij uiteindelijk te verkopen. 

 

De nieuwe boerderij Mentink uit 1936, tot 2008 de boerderij van de familie Oonk, nu Gastgalerij Ankomm’n 

(Mentinkweg nr. 5) 

             

Gastgalerie Ankomm’n met biologische produkten 

Vanaf het begin van de 17
e
 eeuw zijn bewoners van het oude Mentink bekend (Genealogy Pages 

Aalten, Bredevoort, Dinxperlo, Winterswijk). Tot bijna het eind van deze eeuw droegen zij ook 

dezelfde naam als de boerderij. De eerste was Hendrick Mentink die in 1621 huwde met Enneken 

Coessinck. De boerderij ging over naar zijn zoon Jan Mentink (geb. 1630, die in 1659 trouwde met 

Jenneken Gielink (=Jenneken Piepers?). Vervolgens kwam hun zoon, ook weer Jan Mentink op de 

boerderij. Deze Jan had blijkbaar een moeilijke start in het leven want hij werd gedoopt als ‘cranc 

kint’ (in Bredevoort). Hij trouwde in 1688 met Jenneken Aernink en hertrouwde in 1691 met Trynken 
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te Grotenhuis. Deze laatste Jan raakte in de schulden. In 1686 stond hij meer dan 2500 gulden in het 

krijt bij twaalf schuldenaren. In de papieren staat dat het ‘Goet Mentinck met de Mentinger Berge’ in 

1686 ging naar David van Sonsvelt en diens vrouw. Deze David van Sonsvelt regelt hun schulden. De 

afwikkeling van de overgang van de boerderij lijkt nog enkele jaren te duren, maar boerderij Mentink 

is sindsdien niet meer in handen van een Mentink.    

De uitbreiding van de bevolking leidde in Winterswijk evenals elders waarschijnlijk tot opdeling van 

boerderijen. Ook op ‘t Mentink vinden we meerdere boerderijen. Naast het oude Mentink stonden 

op de zogenoemde Mentinkhof de boerderijen Mentinkhuisje en Mentinkbos. Aan de overkant van 

de Mentink-es stond aan de Dollemansweg Mentinknijhuis en in het zuiden aan de overkant van de 

Corleseweg was de al genoemde Mentinger Berge, ofwel Mentinkberg gelegen.  

Het is niet persé noodzakelijk dat op al deze boerderijen oorspronkelijk Mentinks hebben gewoond. 

De boerderijen kunnen ook naar het landgoed zelf zijn genoemd. Op ‘Wie is wie’ blijkt dat er op de 

diverse boerderijen andere namen veel voorkomen: bijvoorbeeld Oonk, Schreurs en Sikkink. De 

naam Oonk komt bijvoorbeeld al sinds 1813 voor op het landgoed. 

In het midden van de negentiende eeuw zijn volgens de overlevering alle bewoners van de 

Mentinkhof geëmigreerd naar Amerika (zie ‘Boerderij- en veldnamen in Winterswijk’). Hier waren 

geen Mentinks bij. Wel bekend is dat uit Winterswijk Mentinks zijn vertrokken. Uit de buurtschap 

Huppel vertrok in 1848? van boerderij Maathuis een Jan Mentink (‘landarbeider’) met zijn gezin, 

onder wie zijn jonge zoon Hendrik Jan. Voor de locatie van Maathuis zie onderstaand kaartje uit de 

Historische Atlas van De Achterhoek etc, uit 1843/45). Deze Mentinks waren afstammelingen van de 

Mentinks op boerderij Mentink uit de 17
e
 eeuw. Zo te zien vertrokken zij van een kleine boerderij op 

de hei dichtbij de grens met het toenmalige Pruissen (rechtsboven op het kaartje).  

 

Van boerderij Maathuis op de hei van Huppel vertrok in het midden van de 19
e
 eeuw een familie Mentink naar 

de USA. Deze Mentinks waren afstammelingen van Mentinks op boerderij Mentink (Winterswijk) in de 17
e
 

eeuw. 
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Ook uit Neede, Lichtenvoorde, Eibergen en Haaksbergen vertrokken Mentinks. Dit en latere 

gezinsuitbreiding leidde tot een toename van het aantal Mentinks in de VS van 15 in 1860 tot 31 in 

1870, 92 in 1900 en 191 in 1940. De meesten vertrokken, soms met een omweg, naar Wisconsin, 

county Sheboygan (zie de paragrafen over de naam Mentink in de USA). Vanuit Wisconsin trokken 

sommigen verder naar Nebraska en later naar Californië.     

Via Chris Mentink uit Californië kreeg ik informatie over de weg die zijn familie met de genoemde 

stamvaders Jan en Hendrik Jan in de USA heeft afgelegd. Hendrik Jan is in Sheboygan gebleven en 

daar ook begraven (zie foto). Zijn zoon William trok naar Nebraska en later naar Californië. Deze 

William sprak nog weinig woorden Engels. Eén van zijn zoons (grootvader van Chris Mentink) trok 

naar Winters in de buurt van San Francisco en opende daar restaurant ‘The Buckhorn’. Tot op heden 

is in dit restaurant een prime rib-eye ‘Mentink-stile’ te bestellen, hoewel de exploitatie nu in niet 

meer in handen van een familie Mentink is.  
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De overige boerderijen Mentink op het landgoed  

De boerderijen op Mentink waren pachtboerderijen. Toen het landgoed in 1916 werd aangekocht 

door ‘de Tricot’ werd door de directeur Jan Willink (‘Tricot-Jan’) bepaald dat de vijf boerderijen op 

het landgoed door één en dezelfde familie bewoond moesten worden. In de praktijk is dit plan 

echter niet geëffectueerd. Wel liet hij iedere vijf? jaar een boerderij vernieuwen. De oude boerderij 

bleef dan bestaan als bijgebouw. 

 

 

Kaartje samengesteld uit de publicatie over Veld-en Boerderijnamen bij Winterswijk. Boerderijnamen: Old 

Mentink, Mentinkhuuske, Mentinkbos, Mentinkberg en de Pleskert = Mentinknijhuis. Veldnamen: Mentinkhof, 

den Mentink-es en ’t Mentinkveld 
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Naast boerderij Mentink ligt op de Mentinkhof allereerst Mentinkhuisje (ook wel Mentinkhuuske). 

Deze boerderij is nog geheel in functie als boerderij met als bewoner de familie Boeijink die voor de 

koeien een grote stal heeft gebouwd (niet op de foto te zien).  

 

Boerderij Mentinkhuisje op de Mentinkhof (Mentinkweg no. 9) 

Naast de boerderij staat een schuur/ schoppe in vakwerkstijl. Vroeger was dit de boerderij 

Mentinkhuisje.  

 

De schuur (‘schoppe’) van boerderij Mentinkhuisje in vakwerkstijl. Vóór de bouw van de nieuwe boerderij was 

dit boerderij Mentinkhuisje. 
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De schoppe van Mentinkhuisje is, getuige een gevelsteen aan de achterzijde, minimaal van 1723. Het 

kan ook zijn dat de schoppe toen werd gerenoveerd. Vaak werd namelijk oorspronkelijk aangeleemd 

vlechtwerk later vervangen door een opvulling met baksteen. De boerderij hoeft qua gehanteerde 

bouwstijl niet extreem oud te zijn. Op de zandgronden en vooral in de oostelijke grensstreken was 

vakwerk als bouwstijl in de 17
e
 eeuw nog heel gangbaar. Pas in de 18

e
 eeuw werd het minder 

(Voskuil (ja, dé Voskuil), 1979). 

 

Gevelsteen op de schoppe van Mentinkhuisje 

Naast Mentinkhuisje ligt op de Mentinkhof de woonboerderij Mentinkbos. De naam staat in grote 

letters op de voorkant, die gezien vanaf de Mentinkweg de achterkant is. Het kleinste gebouwtje is 

de oorspronkelijke oude boerderij. Het rechtse huis op de foto is de nieuwe boerderij. Mentinkbos is 

zoals vemeld bij de verkoop aan Natuurmonumenten met 1 hectare buiten het landgoed gekomen.  

 

Mentinkbos op de Mentinkhof (links is het oorspronkelijke huis; het rechtse huis is later bijgebouwd) 

(Mentinkweg nr. 11) 
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Mentinknijhuis ligt aan de overkant van de Mentink-es aan de Dollemansweg. Het huis heet ook wel 

de Pieper of De Pleskert. Er worden paarden gehouden. Het eigendom van de boerderij behoorde 

vroeger niet tot het landgoed en is nu ook geen eigendom van Natuurmonumenten.   

 

Mentinknijhuis, de Pleskert of de Pieper, gelegen net buiten landgoed Mentink (Dollemansweg nr. 2) 

Tot slot is er de boerderij Mentinkberg. Tot voor kort was hier een zorgboerderij gevestigd. In 

vroeger tijden werden bewoners van Mentinkberg in de registers soms naar de boerderij genoemd: 

Bergman, Bargman, Bargh of volledig Mentinkberg. 

 

Mentinkberg (tot voor kort een zorgboerderij) ten zuiden van de Corleseweg (Corleseweg nr. 7) 
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Landschap en natuur op ’t Mentink e.o. 

Op onderstaande kaartsnede uit het eind van de 19
e
 eeuw is het grondgebruik in Corle en Westdorp-

Buurt goed zichtbaar. Wit zijn de essen, de akkerlanden. Aan de rand daarvan liggen de oudste 

boerderijen: de meeste met ink-namen. In de richting van de beek wei- en hooilanden. De bossen zijn 

dun met bomen begroeid, vanwege het gebruik van het hout en het begrazen door koeien en 

varkens? Verderop liggen heigronden voor de schapen en veengronden waar turf gestoken wordt. 

 

 



11 

 

De boerengemeenschap Mentink lijkt ontstaan te zijn in een oorspronkelijk bos- en heidegebied. Het 

is waarschijnlijk een meer recent ontgonnen locatie dan bijvoorbeeld Corle en het zuidelijk gelegen 

Miste. Het aandeel bos en heide maken het aantrekkelijk als natuurgebied, wat zal hebben 

meegespeeld hebben bij de aankoop door Natuurmonumenten.  

Op het landgoed worden regelmatig excursies georganiseerd. Op onderstaande foto  maakt een gids 

de wandelaars  attent op de geluiden van bosuil en specht. Op de langste dag vindt de laatste jaren  

een lichtjeswandeling plaats.  

 

Excursie op ’t Mentink 

 

 

Lichtjeswandeling op de langste dag 
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Boer Arink uit Lievelde oogst rogge op ‘t Mentink 

 

 

Kaartje van landgoed Mentink met wandelroute van Natuurmonumenten door ’t Mentink zelf en een stukje 

Korenburgerveen. Goed te bereiken vanaf de treinstations in Winterswijk  
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Kaartje van landgoed Mentink zoals dat nu in bezit is van Natuurmonumenten.  

 

 

 

 


