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Geachte mevrouw of mijnheer, 

 

Graag zou ik uw advies inwinnen over de navolgende kwestie.  

 

Al geruime tijd doe ik onderzoek naar de geschiedenis van mijn familie. Ik volg het 

spoor terug door veel Europese landen: Zweden, Letland, Zwitserland, Oostenrijk 

en - zoals mijn familienaam al doet vermoeden - Duitsland. Ik heb het voornemen 

om één van de hoofdstukken van de familiegeschiedenis te wijden aan de 

geografische plaatsen in Europa met onze (of een sterk daarop gelijkende) naam. 

 

In Duitsland heb ik tot nu toe de volgende plaatsen gevonden: 

 

1. Maienfeld - Afgelegen hoeve met 4 bewoners in Waldthurn, Beieren, Duitsland 

(tegen de grens met Tsjechië). 

 

2. Mayenfelde - Mooi en vruchtbaar gebied bij de stad Mayen a/d Nette, 30 km ten 

westen van Koblenz in Rijnland-Pfalz, Duitsland. Tien kilometer zuidelijk ligt het 

dorp Münster-maifeld. 

 

3. Meiersfeld - Leistrup-Meiersfeld is een gehucht 1 kilometer ten oosten van Det-

mold, postcode W-4930, in Noordrijn-Westfalen, Duitsland. 

 

4. Meyenfeld - Gehucht behorend tot de gemeente Garbsen, postcode W-3008, 

tussen Hannover en Neustadt am Rübenberge in Nedersaksen, Duitsland. 

 

5. Meyerfelde - Houtpark en huizengroep met 81 inwoners bij het stadje Lohne 

(Oldenburg), postcode W-2842 of 49393, in Nedersaksen, Duitsland. 

 



6. Meynfeld - Meynfeld-West en Meynfeld-Ost, nederzetting van 110 inwoners, 

behorend tot de gemeente Meyn aan de rivier Meynau, postcode W-2391 

(Schafflund), 15 kilometer ten westen van Flensburg in Sleeswijk-Holstein, 

Duitsland. 

 

Mijn verzoek aan u is of u mij kunt adviseren hoe achter de (korte) geschiedenis van 

deze plaatsen en in het bijzonder hun naamgeving te komen. 

 

Bij voorbaat dank ik u voor de aandacht die u hieraan wil schenken. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

 

Hugo G. von Meijenfeldt 


