Foto 1: Tijdens de mobilisatie 1914-1918 werd het Hof gebruikt door de gemobiliseerde soldaten, zoals

blijkt uit deze foto van het detachement Genie te Andel. Hij is afgedrukt in een herinneringsboekje
uitgegeven door een van de soldaten(1), op p.27.
[eindnoot voor deze foto1]
"Het Hof" te Andel en de Heren en Vrouwen van Andel
door J. de Kloe
Inleiding
In GTMWB 2007, p.97, bij de aanvullingen genealogie van Seventer en van Eck door Peter van Eeten, is ter
illustratie een foto met bijschrift van het Hof van Andel geplaatst. Helaas werd hierbij niet vermeld dat de
genoemde tekst is overgenomen uit het bekende boekje "Andel, Giessen en Rijswijk in Oude Ansichten, deel 1",
samengesteld door P. van der Horst, en uitgegeven in 1974 door de Europese Bibliotheek te Zaltbommel. Het
betreft foto nr. 11 uit dit boekje.
Behalve dat een correcte bronverwijzing op zijn plaats was geweest, en het bijschrift dus niet van de hand van
dhr. van Eeten is (wat de argeloze lezer wellicht zou kunnen veronderstellen), bevat dit bijschrift helaas een
aantal onwaarheden en onnauwkeurigheden die telkens weer worden herhaald over Het Hof.
Pijnlijk des te meer, omdat de heer van Eeten zelf ook al eens een reactie heeft gepubliceerd waarin hij enkele
van deze punten weerlegt2.
Om te beginnen, voor de duidelijkheid de tekst van het genoemde bijschrift:
"Het belangrijkste gebouw in Andel was vroeger natuurlijk het kasteel van de heren van Andel, het Hof
genaamd. Op de foto van omstreeks de eeuwwisseling zien we op het balkon enige leden van de familie van
Andel en beneden de dienstbodes. Later werd het Hof bewoond door Redert, terwijl gedurende de eerste
wereldoorlog hier de militairen hun onderkomen vonden. Kort na 1918 werd het zeer bouwvallige pand
afgebroken. Alleen de inrijpalen aan de dijk en de naam Hoflaan herinneren nu nog aan dit kasteeltje".
Mijn bezwaren tegen deze tekst zijn:
1-het Hof was geen kasteel
2-het is niet kort na 1918 afgebroken, maar pas in of kort voor ca. 1938.
3-het is nooit bewoond geweest door of in bezit geweest van de Heren en Vrouwen van Andel.
Of het wel of niet het belangrijkste gebouw van het dorp was is achteraf moeilijk aan te tonen. Het lijkt me dat

andere kandidaten mogelijk zijn, bevoorbeeld de kerk, of de herbergen waarin zich o.a. de diverse
rechtshandelingen door schout en schepenen afspeelden. Daar wil ik verder niet op in gaan.
Om te beginnen met punt 1, het Hof is, voorzover te bewijzen, nooit een kasteel geweest. Het was, getuige de
overgeleverde foto's, een herenhuis van een (zeer) welgestelde familie. Ook eerdere gebouwen die op deze plaats

Foto 2: Het Hof te Andel in 1932 in bouwvallige toestand. De foto is genomen
door de heer Johan van den Boom, achterneef van de voormalig eigenaar
Cornelis Jacobus van Andel.(met dank aan Bas Wilschut).

hebben gestaan zullen geen kasteel geweest zijn, daar is althans niets met zekerheid over te zeggen. Een
versterkte boerderij/hoeve behoort wel tot de mogelijkheden, want in 1705 is er sprake van een gracht aan de
westzijde3, mogelijk een overblijfsel van een gracht die ooit rond de woning gelopen heeft.
Verdergaand met punt 2, het staat vast dat het gebouw in 1932 nog bestond, getuige een foto die ik toegestuurd
kreeg door Bas Wilschut, genomen door zijn oud-oom Johan van den Boom, die destijds ook nog binnen in het
toen leegstaande pand heeft rondgekeken. De moeder van deze Johan was een volle nicht van de voormalig
eigenaar van het Hof Cornelis van Andel, en eveneens een nicht van de tweede vrouw van deze Cornelis4.
Het gebouw (als bouwval) stond in of kort voor 1936 nog overeind, want in het gemeentearchief van Andel is
correspondentie bewaard gebleven over het onbewoonbaar verklaren van het pand5.
Overigens staat op een van deze brieven wel een merkwaardige aantekening. Op de getypte brief van 10
augustus 1936 van burgemeester en wethouders van Andel aan de inspecteur der volksgezondheid, staat de met
de hand bijgeschreven "Bestaat dit huis nog wel?".
Volgens het kadaster6 is in 1938 de status van het perceel gewijzigd van gebouwd naar ongebouwd. Volgens de
overgeleverde foto van de bouwval stond het in 1932 nog overeind. Het is dus zeker tussen 1932 en 1938
gesloopt.
Er zijn nog enkele fundamenten van het Hof, of een van de bijgebouwen, in de grond bewaard gebleven. In 2002
werd een bescheiden fundament van 30 cm dik gevonden in de tuin van het schoolgebouw aan de Hoflaan7.
Gezien het baksteenformaat is het mogelijk te dateren tussen 1400 en 1500.
Wat betreft punt 3, dit misverstand lijkt te zijn geintroduceerd in 1956 door Mr. J. Belonje8. Hij schreef aan het
eind van zijn verhaal over de Heerlijkheid Andel (waarin hij overigens enkele zeer waardevolle Alkmaarse
gegevens aandraagt) de zin:
"Of het fraaie buitenverblijf het Hof onder deze heerlijkheid de vroegere bezitters daarvan tot woning verstrekt
heeft, vermelden de bronnen niet, maar waarschijnlijk lijkt zulks, ook op grond van de naam, inderdaad toch
wél".
Belonje heeft dus duidelijk verzuimd op zoek te gaan naar bronnen die deze bewering kunnen weerleggen.
In de bijbehorende voetnoot schrijft hij o.a.: "Het Hof ligt ten westen van het dorp Neer-Andel bij een oprit naar
de Maasdijk; de ligging en de vorm van de omliggende percelen wijzen mogelijk op een oude hof(curtis)".

De verwarring is overigens wel begrijpelijk, omdat het huis direct naast Het Hof wel in eigendom en bewoond is
geweest door tenminste twee van de Heren van Andel. Ik kom daar hieronder nog op terug.
Voor het weerleggen van punt 3 is het nodig een opsomming te geven van de Heren van Andel enerzijds, en de
eigenaren en/of bewoners (voor zover bekend) van het Hof anderzijds. Toevallig had ik recentelijk de gegevens
van de Heren van Andel al eens kort samengevat voor een bijdrage aan twee websites 9, zodat ik voor het
onderstaande verhaal vooral op zoek moest naar gegevens over Het Hof.

Illustratie 3: Situatie schets van de percelen rondom het Hof te Andel. De nummers zijn de kadastrale

nummers zoals gebruikt op de oudste kadastrale kaart van omstreeks 1830. Tussen haakjes is de nummering
gegeven van de percelen op de kaart van Schellincx uit 1601 (84). In grijs is het huidige stratenpatroon
weergegeven. Van enkele percelen is de benaming gegeven zoals die in de 17e/18e eeuw voorkwam. Ook de
locatie van de nog bestaande palen die de toegangspoort richting het Hof vormden is aangegeven.

De Heren van Andel
De Heren van Andel waren:
-Vastraet Aernoutssone van Ghiesen, doet 12-3-131110 (soms ook gedateerd op 1312) afstand van de
gerechten van Giessen en Andel. Zijn nazaten lijken wel in bezit van de heerlijkheid Giessen, maar niet van de
heerlijkheid Andel11. De reeks beleningen van de heerlijkheid Giessen12 lijkt in eerste instantie ook op Andel te
slaan, maar als ik het correct lees heeft alleen de vermelding van 12-3-1312 (dezelfde als de bovengenoemde van
12-3-1311) betrekking op Andel, en alle latere beleningen niet. Uit de tekst valt indirect op te maken dat de
ouders van Vastraet (hij was een zoon van Arnout II Vastraatsz. van Giessen en N.N.13) waarschijnlijk ook de
heerlijkheid Andel hebben bezeten, maar directe bronnen hiervoor zijn er niet.
Tot 1724 wordt de heerlijkheid Andel niet meer in leen uitgegeven. Dat dat zo was blijkt duidelijk op 1-9-1462
en 4-4-1466 wanneer graaf Jacob van Horne, heer van Altena, het schoutambt van Andel voor het leven
verleent aan Johan Willemsz. van Goor, ambachtsheer van Giessen en diens zoon14. Hieruit blijkt heel
duidelijk dat de heer van Giessen niet ook heer van Andel was, maar dat Andel direct door de graaf bestuurd

werd.
Op 1-12-1569 benoemt de graaflijkheid van Holland rechtstreeks de schout van Andel 15. Wanneer er een heer
zou zijn geweest zou dit recht hem zijn toegevallen.
Ook het testament uit 1572 van Jonker Jan Pieck, ambachtsheer van Giessen laat geen ruimte voor twijfel16.
Hierin wordt de heerlijkheid Giessen vermaakt aan zijn oudste zoon Heijnrick Pieck, maar over de heerlijkheid
Andel wordt met geen woord gerept.
De heerlijkheid Andel was dus in handen van de Heer van Altena tot het bestuur van Altena in 1590 zelf in
handen komt van de Graaflijkheid van Holland17. (Waarom de graaflijkheid in 1569 ook al de schout van Andel
benoemt is mij niet geheel duidelijk, wellicht handelde hij als gemachtigde?). De bestuurders van de heerlijkheid
in deze periode zijn dus:
-de Heer van Altena (1312-1590)
-de Graaflijkheid van Holland (1590-1724)

Foto 4: De twee palen van de toegangspoort naar Het Hof die nu nog te zien zijn op de dijk bij
Andel. (foto JdK)

-luitenant-kolonel Hendrick Pus, geb. ca. 167818, overl. 1748 te Dordrecht19, zoon van de zeer welgestelde
Andelse schout Dirck Pus20, gehuwd 173221 met Emmerentia Carpentier22. Koopt in 1724 de heerlijkheid
Andel van de graaflijkheid van Holland23. Hij wordt o.a. genoemd in de archieven als heer in 1730 24, 173225,
174026. Hij woont in 1730 in een huis genaamd "Vredenb[urg]" 27 in Sandelingen Ambacht. In 1740 woonde hij
zeker te Dordrecht, en waarschijnlijk in 1751 ook nog28. In zijn jonge jaren woonde hij zeker te Andel. Hij was
er schepen tussen 170129 en 171130. Ook verwekte hij in 1710 een buitenechtelijk kind bij de Andelse Janneke
Ariensdr. Naeijen31. Deze zoon (die in 1726 zijn testament opstelde32) heeft hij gewettigd maar stierf op 15
jarige leeftijd33. Verder lijkt het erop dat hij een kind heeft verwekt bij Cornelia Wildemans uit Andel. Haar
dochter Cornelia wordt althans een jaarlijkse recognitie van f.100,- toebedeeld. Hendricks broer Anthonij Pus
neemt deze verplichting over, volgens zijn testament dd.24-12-1748.
Deze Cornelia Wildemans was zeker niet van onbesproken gedrag, en had mogelijk kinderen bij meerdere
mannen34.
De verdere vererving van de heerlijkheid blijkt uit het archief van de leenkamer Altena35.
-Anthonij Pus, volgt in 1748 zijn broer Hendrick op als heer van Andel. Overleed 16-1-1749 te Andel 36. Stelde
24-12-1748 zijn testament op37 en prelegateert aan Mr. Pieter Scharp, advocaat voor het Hof van Holland, sijns
testateurs germain neve, en allernaeste38 mansoir in den bloede, de heerlijkheid Andel en het verdere leengoed.
Verder legateert hij o.a. "zijn huijsinge binnen Andel, bij hem testateur bewoond, ..., genaamd Den Langenhof".

Deze naam slaat m.i. trouwens op de bijbehorende boomgaard en niet op het huis. Hij woonde dus zeker tot aan
zijn dood te Andel, en zeker niet in het Hof.
-Mr. Pieter Scharp, advocaat voor den Hove van Holland, gehuwd met Ida Royer, Heer van Op- en NederAndel 1749-1766, genoemd 1751 als heer39. Overleden 19-9-1766 te Gorinchem. Begraven te Andel40.
Hij stelde samen met zijn huisvrouw 25-8-1748 een testament op41 en woont dan te Gorinchem, en benoemd tot
enig erfgenaam "hun eigen so teeder geliefden soon Pieter Scharp". De nalatenschap moet vallen onder het
"aasdoms versterfrecht" (waardoor het geheel zal moeten komen aan de naaste in bloed, zonder recht van
representatie door kinderen. Hierdoor werd voorkomen dat het in meerdere delen uiteenviel)42.
In een volgend testament van 14-11-176343 schrijft hij dat zijn nicht Ida Martina Melvill zijn "ongelukkige"
zoon Pieter in huis moet nemen tegen een vergoeding van f. 700,- per jaar. Ook legateert hij hierin aan Jan
Melvill, zoon van wijlen majoor James Melvill, de heerlijkheid van Op- en Neer-Andel. Uit de leenregisters
blijkt echter dat deze Jan Melvill de heerlijkheid niet zal erven. Naar de reden hiervoor kunnen we slechts
gissen. Mogelijk overleed deze Jan Melvill eerder dan Pieter Scharp junior, of is er een later testament dat ik
niet ken. Een andere mogelijkheid is dat de geldigheid van het testament is aangevochten door Ida Martine
Melvill, aangezien het legaat van de heerlijkheid Andel later is toegevoegd aan dit testament.
Pieter Scharp woonde met zijn vrouw op 27-8-1748 te Gorinchem en op 14-3-1763 te Andel 44. Op 15-10-1766
blijkt hij ook nog een woonhuis te Dordrecht te bezitten45, en een boerderij te Fijnaart.
In 1781 wordt zijn testament genoemd46. Reinier Godfried Barts is dan de executeur.
-Pieter Scharp junior, "innocent", heer van Op- en Neder- Andel 1766-1780. Overleden in 1780
-Ida Martine Melvill, vrouw van Reinier Godfried Barts, predicant o.a. te Leerdam, Ingen, Dirksland, wordt
op 27-4-1780 beleend met de heerlijkheid Andel bij dode van haar neve Pieter Scharp. Vrouwe van Andel
1780-1796. Overleden in 1796. Woonde 1781 te Leerdam47.
-Pieter baron Melvill van Carnbee (geb. 2-4-1743 Dordrecht, overl. 17-5-1826 's Gravenhage), 15-3-1796
beleend bij dode van zijn nicht Ida Martine. Heer van Andel 1796-182648. Woonde zeker in 1801 in Den
Haag49. Woonde aan de Prinsengracht te 's Gravenhage in 181350.
-James John baron Melvill van Carnbee (geb. 17-3-1776 's Gravenhage, overl. 2-1-1837 Leiden), erft de
heerlijkheid van zijn vader in 1826. Heer van Op- en Neder-Andel 1826-183751. Woonde te Amsterdam in
183152.
-James John baron Melvill van Carnbee, (geb. 30-6-1802 's Gravenhage, overl. 29-6-1842 's Gravenhage), erft
de heerlijkheid in 1837 van zijn vader. Heer van Op- en Neder-Andel 1837-184253. Woonde waarschijnlijk te 's
Gravenhage (de plaats van zowel zijn geboorte als overlijden).
-Albertina Petronella barones Melvill van Carnbee, (geb.5-4-1800 's Gravenhage, overl.27-2-1879 's
Gravenhage), erft de heerlijkheid van haar broer. Vrouwe van Op- en Neder-Andel, 1842-187954. Woont te
Utrecht 186955. Zij legateert de heerlijkheid aan haar oudste neef James John56.
-James John baron Melvill van Carnbee (geb. 27-2-1820 's-Gravenhage , overl. 23-5-1891 Zeist), erft de
heerlijkheid van zijn volle nicht. Heer van Op- en Neder-Andel 1879-189157. Zal in ieder geval te 's Gravenhage
en Zeist gewoond hebben.
-James Arnoud Henri Louis baron Melvill van Carnbee, (geb. 11-8-1867 's-Gravenhage, overl. 4-1-1944
Zeist)58, erft de heerlijkheid van zijn vader59. Hij was de laatste Heer van Andel (1891-1944)60. Zijn enige zoon
sterft kinderloos in 1940. Omdat in 1944 de heerlijke rechten feitelijk niet meer bestonden is de titel voor zover
mij bekend door niemand meer overgenomen of geërfd. Hij zal in ieder geval te 's Gravenhage en Zeist gewoond
hebben.
Onterechte, onzekere of niet te plaatsen vermeldingen:
Hieronder volgt voor de volledigheid een opsomming van enkele onterechte of onzekere vermeldingen van de
titel heer van Andel die bij mij bekend zijn:
-van Heynric van Andel, knape, die werd beleend met Het Hof in 1390, word beweerd dat hij Heer van Andel
was61. Er is geen hard bewijs dat hij inderdaad Heer van Andel is geweest. Hetzelfde geld voor zijn eventuele
voorouders62. Gezien de afstand die in 1311 of 1312 plaats vond lijkt het ook niet plausibel dat dit het geval zou
zijn geweest. Wel is het suggestief dat hij in 1382 samen met de deken en het kapittel van Oud Munster een
overeenkomst sluit om de kapel te Andel te verheffen tot parochie kerk 63. Hierbij wordt duidelijk gesteld dat de
heer van Andel en het kapittel samen het patronaatsrecht hebben en om de beurt een priester zullen aanwijzen.
Heynric wordt echter geen heer genoemd in dit document, wat tot logisch zou zijn als hij uit die functie
handelde, wat erop wijst dat hij het niet was, en mogelijk de heer alleen vertegenwoordigde.
-Braams noemt in zijn overzicht van eigenaren van Het Hof te Andel Carel van Matenesse in 1601 als

ambachtsheer van Andel64. Dit is m.i. beslist onwaar. Ook noemt hij als ambachtsheren tussen 1748 en 1807
Anthonie Pus Dirkzn, Pieter Scharp, Jan Melville en Pieter Melville als eigenaren van het huis oostelijk
naast het Hof. In dit rijtje hoort Jan Melville niet thuis. Mogelijk had hij het genoemde huis enige tijd, al heb ik
daar geen aanwijzingen voor kunnen vinden, maar ambachtsheer van Andel is hij zeker niet geweest (zie ook de
redenering hieronder).
-in De Navorscher wordt het overlijden in 1641 genoemd van Joffr. Emerentiana van Mathenesse, dochter van
Willem van Mathenesse, in zijn leven heer van Rasquoert, Andel, t'Malling, etc65. Deze vermelding lijkt me
niet correct. Zij waren familie van Charles van Matenesse, die het Hof van Andel erfde (zie hieronder), en
hebben mogelijk daarom ten onrechte de titel heer van Andel gebruikt?
Merk op dat in de publicatie "Brieven van Huygens" ditzelfde feit nogmaals letterlijk herhaald wordt zonder
bronvermelding66.
-Johan Melvill (1740-1788) wordt in een artikel uit 2001 Heer van Andel genoemd67. Het is m.i. onmogelijk dat
hij heer van Andel zou zijn geweest, omdat het vaststaat dat leden van de familie Scharp de heerlijkheid tot 1780
bezaten, en hun opvolgster, vrouwe Ida Martine Melvill tot 1796, dus tot na de dood van genoemde Johan.
Deze Johan zou wel voogd over Ida Martine of over de innocente Pieter Scharp kunnen zijn geweest, al heb
ik daar geen enkel bewijs voor kunnen vinden tot nog toe. Zoals hier onder zal blijken was hij ook beslist niet de
eigenaar van het Hof. Het misverstand is overigens wel begrijpelijk omdat hij wel tot erfgenaam van de
heerlijkheid wordt benoemd op 14-11-1763 in het testament van Pieter Scharp.
-op de website mbt de afstammelingen van Hugo de Groot68, wordt Jkvr. Elisabeth Maria Anna Bramina van
Hoogenhouck Tulleken, Vrouwe van Op- en Neder-Andel genoemd. Zij was de dochter van Albertina
Petronella barones Melvill van Carnbee (vrouwe van Andel 1842-1879). Uit de brief dd. 8 mei-1879 in het
gemeentearchief van Andel blijkt duidelijk dat dit niet correct is. Mogelijk heeft zij gemeend de titel te mogen
dragen omdat haar moeder die ook droeg, of mogelijk heeft de schrijver van deze website zich vergist.
Familie relatie tussen de heren en vrouwen van Andel
Voor de volledigheid volgt hier een korte samenvatting van de familierelaties tussen de verschillende heren en
vrouwen van Andel vanaf 1724. Ik neem bewust alleen de heren en vrouwen, hun partners en ouders op, om de
onderlinge relatie te illustreren, het is zeker niet bedoeld als volledige genealogie of aanzet daartoe.
Nakomelingen van Ds. Anthony Scharp:
I.

Ds. Anhony Scharp, geb. Heusden ca. 163169,
predikant te Andel 1656-1693, ovl. ca. 1693,
mogelijk is hij de Anthoni Scherp die 20-7-1629 te Heusden wordt gedoopt als zoon van Pietr
Leenderts Scherp,
tr.
Catharina Ribe (of Bibe).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.
Peter (Petrus), ged. Andel 13 okt 1658, volgt IIa.
2.
Agatha, ged. Andel 11 apr 1660, volgt IIb.

IIa.

Peter (Petrus) Scharp, ged. Andel 13 okt 1658, dominee te Werkendam 1681-1683,
overl. voor 21 mrt 1683 vermoedelijk te Werkendam,
tr.
Hendrina Boudewijns Boenes (of Boens), ged. Werkendam 28 okt 1663, overl. na 29-3-169770
dochter van Boudewijn Boenes (schout en secretaris te Werkendam) en N.N.,
Uit dit huwelijk 1 kind:
1.
Pieter, ged. Andel 21 mrt 1683, volgt IIIa.

Iib.

Agatha Scharp, ged. Andel 11 apr 1660, overl Andel 16 dec 1713
tr. ca. 1678
Dirck Pus, ged. Giessen 3 okt 1649, schout tot Andel, overl. Andel 29 apr 173971
zoon van Jan Peetersz. Pus en Elisabeth van Seventer,
Uit dit huwelijk 5 kinderen waaronder:
1.
Hendrik, geb. circa 1678 (zie eindnoot), volgt IIIb
2.
Anthonij, ged. Andel 19 dec 1694, schout te Andel 1740-48 griffier en secretaris van Wouw
1748, overl. Andel 16 jan 1749 (36), Heer van Op- en Neder-Andel 1748-1749 (volgt zijn broer

Hendrik op).
IIIa.

Pieter Scharp, ged. Andel 21 mrt 1683, advocaat bij den Hove van Holland,
overl. Gorinchem 19 sep 1766, begr. Gorinchem [ZH] in de Groote Kerk (Noorderpand) in nov
1766, Heer van Op- en Neder-Andel 1749-1766.
tr.
Ida Maria (Ida) Royer, vermoedelijk72 dochter van Marten Royer en Ida de Vries,
overl. voor 14 nov 176373 waarschijnlijk voor 3-2-1751 wanneer te Dordrecht een
boedelscheiding wordt opgesteld (fragmenten in Andel R9)
Uit dit huwelijk 1 kind:
1.
Pieter junior, overl. Leerdam april 1780, heer van Andel 1766-1780, "innocent" of
"ongelukkig". Na de dood van zijn vader moet Ida Maria Melvill hem in huis nemen.

Foto 5: Handtekening van Hendrik Pus, de eerste heer van Andel na de middeleeuwen, uit de
kerkeraadshandelingen van Andel, 29-2-1740 (foto Bas Wilschut).

IIIb.

Hendrik Pus, geb. ca. 1678 (zie eindnoot), overl. Andel 12 jun 1748 (impost f.30,-).
Zijn lijk werd overgebracht van Dort, dus wschl. daar overleden, begr. Andel,
Luitenant Kollonel van een Regiment Voetvolk ten dienste deezer Landen,
Heer van Op- en Neder-Andel 1724-1748.
tr. 14 apr 173074 (huw. contract vermeld 22-1-173275)
Emmerentia Roelen Carpentier, geb. Rijsoord 7 jan 1669, overl. 6 okt 1749,
zij was eerder gehuwd met Johan Borghart Metschert/Mesger
dochter van Mr. Roeland Heer Pietersz. Carpentier (heer van Rijsoort, advocaat te
Dordrecht) en Josina Arentsdr. Sonnemans
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Nakomelingen van Marten Royer:
I.

Marten Royer,
tr.
Ida de Vries
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.
Helena, ged. Tiel 4 dec 1683, volgt IIa.
2.
Ida Maria (Ida), volgt IIb.

IIa.

Helena Royer, ged. Tiel 4 dec 1683, begr. Tiel 10 dec 1741,
tr. Tiel 23 nov 1706
John Melvill1, geb. in Ierland, kaptein in het regiment van den Hertog van Argyll,
overl. nabij Malplaquet op 11 sep 1709.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.
James John, geb. Tiel 7 okt 1708, volgt IIIa
2.
Ida Martine76, volgt IIIb.

IIb.

Ida Maria (Ida) Royer, overl. voor 14 nov 1763 waarschijnlijk voor 3-2-1751, ouders niet zeker.
tr.
Pieter Scharp, zoon. van Peter Scharp en Hendrina Boudewijns Boenes, ged. Andel 21 mrt 1683,
advocaat bij den Hove van Holland, overl. Gorinchem 19 sep 1766,

Heer van Op- en Neder-Andel 1749-1766.
Uit dit huwelijk 1 kind:
1.
Pieter junior, overl. Leerdam apr 1780, heer van Andel 1766-1780, "innocent" of
"ongelukkig".Moet na de dood van zijn vader in huis worden genomen door Ida Maria
Melvill.
IIIa.

James John Melvill, geb. Tiel 7 okt 1708, majoor in het regiment. Brunswijk-Wolfenbüttel,
overl. Dordrecht 8 jun 1751,
tr. Dordrecht 5 nov 1737
Maria Velsenaer, dochter. van Pieter Velsenaer en Adriana Verheul,
geb. Hendrik Ido Ambacht 28 dec 1711, begr. 's-Gravenhage 16 dec 1776.
Uit dit huwelijk 3 kinderen, waaronder:
1.
Pieter, geb. Dordrecht 2 apr 1743, volgt IV
2.
Jan, zou de heerlijkheid Andel erven van Pieter Scharp volgens diens testament van 1763,
maar is blijkbaar eerder dan hem overleden.

IIIb.

Ida Martine, overl. in 1796, Vrouwe van Andel 1780-1796.
otr. (1) Ingen 10 dec 1748
Reinier Godfried Bartz, predicant o.a. te Leerdam, Ingen en Dirksland, is executeur van het
testament van Mr. Pieter Scharp, in leven heer van Op en Neder Andel,
tr.(2)
Christophorus Arnoldus van Brissen, predikant te Ingen, overl. in 1747.

IV.

Pieter baron Melvill van Carnbee, geb/ged. Dordrecht 2/5 apr 1743, vice-admiraal lid Raad van
State, kolonel en kapitein ter zee in dienst van de Republiek (1783), overl.'s-Gravenhage 17
mei 1826, heer van Op- en Neder- Andel (1796-1826), wonend in Den Haag (1813, 1814) op
de Prinsegracht (1813). Hij kreeg bij brieven van 24 mei 1803 vergunning 'van Carnbee' aan
zijn achternaam toe te voegen. Hij werd op 8 juli 1815 door Koning Willem I in zijn
Koninklijk Besluit No. 16 voor "verdiensten in het verleden" benoemd tot Commandeur in de
Militaire Willems-Orde. Bij K. B. d.d. 16 Sept. 1815, La W.W.77 werd hij verheven in den
Ned. Adel, waarna hem bij K. B. d.d. 6 Mei 1822, no 8 werd verleend de titel van baron bij
recht van eerstgeboorte
tr. 's-Gravenhage in de Engelse Kerk 24 jan 1773
Johanna Albertina von Daehne, dochter. van Johann Martin von Daehne en
Christina Sophia Elisabeth Ruff, geb. Brunswijk 24 jun 1748, overl. 's-Gravenhage 15 jan
1829, woont te Den Haag (1827).
Uit dit huwelijk 7 kinderen, waaronder:
1.
James John, geb. 's-Gravenhage 17 mrt 1776, volgt Va.
2.
Isaäc August, geb. 's-Gravenhage 28 aug 1780, volgt Vb.

Va.

James John baron Melvill van Carnbee, geb. 's-Gravenhage 17 mrt 1776,
raad van Ned.-lndië, staatsraad (1807) schout-bij-nacht (1827), overl. Leiden te huis Zeerust op
2 jan 1837, heer van Op- en Neder-Andel (1826-1837). Ridder Militaire Willems Orde 4e
klasse en van de Nederlandsche Leeuw, wonend te Amsterdam (1831),
tr. Zaltbommel 27 mei 1799
Petronella Frederika de Roock, dochter. van Isaac Allard de Roock en Augusta Frederica von
Daehne, geb. Namen 5 feb 1774, overl. 's-Gravenhage 4 sep 1834.
Uit dit huwelijk 2 kinderen:
1.
Albertina Petronella, geb. 's-Gravenhage 5 apr 1800 (volgt VIa.)
2.
James John, baron, geb. 's-Gravenhage 30 jun 1802, luitenant ter zee, overl. 's-Gravenhage 29
jun 1842, heer van Op- en Neder-Andel (1837-1842).

Vb.

Jhr Isaäc August baron Melvill van Carnbee, geb. 's-Gravenhage 28 aug 1780,
insp. registr. referendaris in Den Haag (1827,1830,1831), overl. 's-Gravenhage 17 mei 1845,
wonende in Den Haag (1827,1830,1831),
tr. Aurich 6 jun 1812
Jkvr. Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa de Salis, dochter. van Rudolph Anthony baron de Salis
en Mauritia Theodora Hilgers, geb. Breda 29 aug 1793, overl. 's-Gravenhage 11 apr 1876.
Uit dit huwelijk 10 kinderen, waaronder:
1.
James John, geb. 's-Gravenhage 27 feb 1820 (volgt VIb.)

VIa.

Albertina Petronella barones Melvill van Carnbee, geb. 's-Gravenhage 5 apr 1800,
overl. 's-Gravenhage 27 feb 1879, vrouwe van Op- en Neder-Andel (1842-1879). Bij K. B.
d.d. 20 Dec. 1834, no 96 werd aan haar verleend de titel van barones voor haar persoon,
tr. 's-Gravenhage 10 jan 1838
Jhr. Constantijn George van Hoogenhouck Tulleken, zoon. van Jhr. Jan van Hoogenhouck
Tulleken en Martha Brander, geb. Rozendaal [Ge] 9 okt 1802, kaptein luitenant ter zee,
overl. Breda 17 feb 1859.

VIb.

James John baron Melvill van Carnbee, geb. 's-Gravenhage 27 feb 1820, kolonel infanterie,
overl. Zeist 23 mei 1891, heer van Op- en Neder-Andel (1879-1891)
tr. Utrecht 20 apr 1865
Henriëtta Dorothea Arnoldina barones Taets van Amerongen, dochter. van mr. Amoud Gerard
Joost baron Taets van Amerongen en Jkvr. Cornelia Sara Wilhelmina Antoinette Strick
van Linschoten., geb. De Bilt te huis Arenberg 16 mei 1829, overl. Hilversum 15 jan 1909.

De eigenaren en bewoners van Het Hof te Andel
Merk op dat een deel van deze gegevens al eerder is gepubliceerd door de heer B.W. Braams78.
Tegenwoordig herinnert nog de straatnaam de Hoflaan aan het Hof. Ook zijn er nog twee palen op de dijk
bewaard gebleven die deel hebben uitgemaakt van een poort in de toerit naar het Hof (zie foto).
Hierbij moet worden opgemerkt dat er nog een tweede paar palen geweest is. Volgens het gedicht door Henk
van Noorloos dat tegenwoordig op een bordje naast de palen te zien is, was dit verder naar het westen. Echter hij
is nu zelf van mening dat dit destijds een vergissing was, en dat de andere poort meer naar het oosten heeft
gelegen. Hij schreef mij hierover79: "Die tweede poort heeft in het verlengde van de Lange Hof gestaan dus ten
OOSTEN". Een bevestiging hiervoor blijkt uit een oude luchtfoto uitgegeven als ansicht. Verder schreef hij "Ik
heb nog onthouden dat die wat betreft de vorm en grootte wel ongeveer hetzelfde uitzagen maar dat deze poort
gemetseld was van donkere bakstenen". Verder is er westelijk van de bewaarde palen nog een oprit voor
zwaarder verkeer naar de dijk geweest. Deze oprit is duidelijk herkenbaar op de oude kadaster kaarten, en lag
nabij de huidige oprit van de Emmastraat naar de dijk80.
De eigenaren van Het Hof, gelegen in de Sint Romboutspolder onder Neer-Andel, tussen de Maasdijk en de
Hootgraaf, waren:
-Jonker Jan Pieck, ambachtsheer tot Giessen. Hij vermaakt in zijn testament van 1572 het Hof te Andel aan zijn
minderjarige dochter Joncfrou Johanna Pieck81. De omschrijving die dan gegeven wordt is: "het Hoff tot
Andel, soo groot ende cleijn als daer gelegen is tot Andel, geldende des jaers hondert XX guldens, sonder sijn
toebaet, mitten huijs, berch ofte schuere ende andere timmeragie daerop staende, voorts boomgaerden ende
andere beteulingen, soe die selve aldaer tot Andel gelegen is."
Dit is de oudste vermelding die ik ken, waarbij het Hof met naam wordt genoemd. In dat jaar staat er duidelijk al
een huis op dit perceel, al zal dit niet hetzelfde zijn dat te zien is op de bekende oude ansichten.
-op 10-11-1599 is het Hof eigendom van de kinderen Pieck. Hier wordt vermeldt dat Willem Jansz. (van
Andel) eertijts gebruiker hiervan was82.
-Charles van Matenesse, man van Johanna Pieck, dochter83 van de ca. 1572 overleden Johan Pieck, heer van
Giessen, is eigenaar in 160184. Als afmeting voor het perceel wordt dan gegeven 7 morgen 5 hont 79 roeden.
-de vererving van het perceel verloopt dan als volgt (met dank aan Peter van Eeten85): uit het huwelijk van
Charles van Matenesse en Johanna Pieck werden 3 kinderen geboren. Jan van Matenesse, raadsheer in het
Hof van Holland, Amelis van Matenesse, heer van Lisse, Giessen en de Weenaert van 1629 tot 1633, en
Florentina van Matenesse, die de heerlijkheden en blijkbaar ook het Hof van Andel van haar broer erft. Zij
trouwt met Hendrick Valckenaer, heer van Duckenburg. Florentine overlijdt in 1655, haar man in 1669. Zij
hadden 3 kinderen, Carel Valckenaer, die in 1655 rechtens de heerlijkheden van zijn moeder erft, Florentina
die haar broer in 1684 als vrouwe opvolgt, en Margaretha die in 1659 trouwt met Willem van Matenesse, heer
van Rasquart. Dit echtpaar heeft een dochter, Florentina, die in 1680 trouwt met Johan van Hardenbroeck.
Blijkbaar erft Margaretha die in 1655 of 1669 het Hof, en verkrijgt haar dochter het na haar.
-de heer Johan van Hardenbroeck en vrouwe Florentyna van Matenesse, heere en vrouwe van Matenesse,
Hardenbroeck, Sterckenborgh, etc., echtelieden, verkopen op 1-1-1686 aan Dirck Jansz. Najen, won. in den
dorpe van Poederoojen86: "eerst een hoffstad, bestaande in huis, boomgaard en boulandt, groot tezamen 7
mergen 4 hont, gelegen tot NeerAndel in St. Romboutspolder, genaamd het Hoff tot Andel, met de laan ofte
dreeff.".
Een zeer opmerkelijke zinsnede in deze akte, die duidt op een toch wel bijzondere status van dit huis, is de
volgende: "sijnde de voorss. hofstadt, voor soo veel als aengaet, het huijs, boomgaart, mittsgaders twee vier
honden ackerland daarnaest aen gelegen, groot tesamen twee mergen en vier hondt van alles tient vrij in
sulcken voegen als het selve bij den voorn. heer en vrouwe ende derselver voorsaten altoos tot desen dage toe
is gepocideert." Het Hof wordt samen met nog 3 morgen genaamd Naaijenhoef en nog 8 morgen land in 6
percelen verkocht voor in totaal f.4200,-op 15-7-1705 komt voor in de boedelbeschrijving van de nagelaten onroerende goederen van Dirck Jansz.
Najen87 "een huijs en geseet groot eene mergen acht hont, gelegen in St. Romboutspolder onder Andel,
streckende ten westen van de gracht waar mede dit ende het hoogh hoffken is gecepareert, oostwaerts aen tot
schout Pus toe, zuijtwaerts de vier honden scheijdende, etc.". Samen met de 5 volgende percelen (o.a. het hoogh
Hoffken) die worden genoemd is dit exact 7 mergen 4 hont groot, zodat het zonder twijfel het Hof betreft.

Of deze Dirck Najen in het Hof gewoond heeft is niet te bewijzen. Hij woonde een aantal jaren in Poederoijen,
het dorp waar zijn vrouw Adriana Jasperse van Veen vandaan kwam88, zeker tussen 1686 (zie bovenstaande
verkoop) en 170189. Echter in 1667, 1668 en 1669 was hij diaken te Andel, zodat hij in die periode wel te Andel
gewoond zal hebben90. Toen bezat hij het Hof echter nog niet.
-op 24-5-1746 komt voor in de de boedelbeschrijving van de nagelaten onroerende goederen van Johannis
Dircksz. Naijen, aangegeven door diens weduwe Johanna Margareta van As, "een huijs, schuur, bergen, etc.
groot 7 mergen 4 hont, sijnde boomgaard en bouwland, gelegen in St. Romboutspolder tot Andel" 91.
Ongetwijfeld betreft ook dit "het Hof". De waarde van de helft van het huis nagelaten door Johannis was f.2000,dus het gehele huis zal f.4000,- waard geweest zijn. Interessant is dat in de direct hieropvolgende staat van
revenuen van deze nalatenschap dd.25-6-1746 duidelijk staat vermeld dat dit huis "wert eijgen bewoont en
gebruijkt", dus het staat m.i. vast dat Johannes Naijen en zijn vrouw Johanna Margareta van As in dit huis
woonden, en niet in een van de andere in deze boedel genoemde huizen. (Johanna Margareta van As bezit de
helft van het Hof. De andere helft van de erfenis gaat naar de zusters van Johannis Naijen.)
-op 30-11-1763 komt het vervolgens voor in de boedelbeschrijving van de nagelaten onroerende goederen van
Johanna Margrita van As, wed. van Johan Najen, overleden zonder wettige descendenten. Ook nu wordt het
niet bij naam genoemd, maar de omschrijving is duidelijk genoeg: "Nog de geregte helfte van een huijs, schuur,
en bergen, met seven merg[en] vier hond, zijnde boomg[aar]t en bouwl[an]t, gelegen in St. Romb[ou]ts polder
onder Andel"92. Het wordt getaxeerd op f.1250-0-0.
-op 19-2-1801 verkoopt Samuel Heij Pasker, wedr. van Dina Francoijsa Sterk, zijn 1/6 deel van "Het Hof"
aan Mr. Joannes Francois Leemans, won. te Den Haag, die ook 1/6 deel had93. De omschrijving is dan "Een
sesde gedeelt in een huijs, schuur en berg, met zeeven mergen vier hondt land, sijnde boomgaard en bouwland,
van ouds genaamt het Hoff, belent ten oosten den burger Melvill, ten westen 't volgende parceel en Anthonij
Rosa". Het overige 2/3 deel is dan in handen van Anthonij der Moeijen. Zij waren nakomelingen van de zuster
van Johannes Dirkse Naijen zoals hieronder wordt weergegeven. Het wordt verkocht samen met nog 12 andere
huizen en percelen land (alles voor 1/6 part) voor f.2100,-.
-op 23-3-1803 laat Anthonij der Moeije, sijn verblijff houdende in den Haage, volgens procuratie dd 9-3-1803,
al zijn onroerend goed te Andel verkopen94. Hieronder bevindt zich: "Eerstelijk twee derde gedeelte in een huijs,
een bakhuijs, schuur en hooijberg, met zeeven mergen vier hondt land, sijnde boomgaard en bouwland, van ouds
genaamt het Hoff, belent ten oosten den heer P. Melvill, ten westen 't volgende parceel en Anthonij Roosa".
Samen met nog 15 andere percelen is de opbrengst f.13.200,-op de Oorspronkelijke aanwijzende tafel in 1832 worden als eigenaren genoemd de erve J.F. Leemans95. Dit is
ongetwijfeld Mr. Joannes François Leemans96, overl. 17-6-1807 te Den Haag, gehuwd 30-6-1791 te Dordrecht
met Wilhelmina Sterck. Joannes François Leemans is geb. 7-12/ged.9-12-1767 te Heusden als zoon van
François Tieleman Leemans en Adriana Rietvelt. Wilhelmina Adriana Sterck is geb. 23-1/ged.28-1-1770 te
Aalburg als dochter van Ds. Fransiscus Sterck, predicant te Heusden, en Johanna Margareta Dermoey.
Johanna Margareta Dermoey is ged. 8-6-1736 te Dordrecht als dochter van François Dermoey, koopman in
wijnen, en Dina Dircksdr. Naijen. François Dermoey en Dina Naijen huwden 29-3-1711 te Dordrecht. Dina
Naijen was een dochter van Dirck Jansz. Naijen en Adriana Caspersdr. van Veen, en een zuster van
Johannes Dircksz. Naijen. De vererving van het Hof loopt dus duidelijk via Dina Naijen, en haar dochter
Johanna Margareta Dermoey, naar genoemde Mr. Joannes François Leemans.
-Uit het Bevolkings Register Andel 97 blijkt dat in 1826 een zoon dit huis bewoonde. Anthony Dermoeye
Leemans, beroep partikuliere, geb. 13-1-1799, ongehuwd, woont dan in huis nummer 101. Als straatnaam wordt
opgegeven "Het Hof", maar dat slaat ongetwijfeld op de naam van het huis. Bij hem staat aangetekend dat hij
vertrokken is naar Sliedrecht in 1827. Als mede bewoners worden genoemd zijn toekomstige zwager James
May en zijn zuster Jacoba Gijsberta Leemans, die 1-8-1834 te Andel trouwden. Anthony is getuige bij dit
huwelijk en blijkt dan in Vianen te wonen. Ook in 1832 en 1833 woonde hij te Vianen 98. Hij overleed in 1879
volgens een opschrift op het kerkorgel te Andel en wordt dan vermeldt als "laatste bewoner van het Hoff"99.
Het verdere verloop van het eigendom van Het Hof is te volgen via het kadaster. Het perceel heeft kadastraal
nummer A33, is 8 are en 60 centiare groot (dat komt overeen met 61 roeden 100, dus iets meer dan een half hont),
de omschrijving is "huis, schuur en erf".
Merk op dat het perceel van 7 morgen 4 hont zoals hierboven meermalen genoemd overeenkomt met de
kadastrale nummers A29 t/m A34101.
De eigenaren zijn achtereenvolgens:

-de erve J.F. Leemans102, te Andel, vanaf 1832 tot [niet vermeld].
-Antony Dermoeyen Leemans103, beroep regter, won. te Gorinchem, tot 1881.
-Cornelis Jacobus van Andel Gerritsz.104, beroep grondeigenaar, won. te Gorinchem, vanaf 1881. Ook
genoemd tussen 1882-1921105 als landbouwer, won. te Andel. De woonplaats is verbeterd in Nijmegen in 1920
(hij stief 31-7-1920 te Nijmegen106). Interessant is dat hij, zoals hieronder is aangegeven, met zijn vrouw ook
eigenaar was van het aan de oostzijde gelegen huis. Dat huis was door vererving in bezit van zijn vrouw
gekomen, wat verklaart waarom iemand uit Gorinchem in Andel terecht komt.
-Adriana Johanna Sybrandy, won. te Almelo (voor 1/6 part), Mr. Rienk Sybrandy, advocaat procureur, won.
te Almelo (voor 1/6 part), Maria Segerina van Andel, won. te Nijmegen (voor 1/3 part), Aaltje van Andel,
wed. van Gerrit Boelhouwer, won. te Nijmegen (voor 1/3 part)107, tussen 1920 en 1960.
-de gemeente Andel108 vanaf 1960.
Of er inderdaad een Redert in het Hof gewoond heeft heb ik niet kunnen vaststellen. Bij de gezinnen Redert die
in de bevolkingsregisters worden genoemd blijkt uit niets dat ze woonden in het Hof109.
Mogelijke eerdere vermeldingen van het Hof:
-in het dijkboek110 van ca. 1510 wordt een perceel van 7 en een halve morgen oud land genoemd. Dat is het
enige perceel wat qua afmeting kan overeenkomen met het Hof dat volgens de beschrijvingen hierboven 7
morgen 4 hont groot zou moeten zijn. Eigenaar is dan Aryaen Aert Ghysbrechssen. In het dijkboek van ca.
1546 staat als nieuwe eigenaar vermeld: nuck dye wed. van Hanrick Pieck111.
Deze vermelding is essentieel om de reeks eigenaren verder terug te kunnen vervolgen. Er is een leen te Andel
bekend, waarvan de eigenaar op 8-4-1473 Arnout Gijsbertsz., won. te Gorinchem, van de leenband wordt
ontheven112. Waarschijnlijk is dit dus de vader van genoemde Aryaen. Deze akte berust in het familie archief
Matenesse, wat er op wijst dat het perceel door aankoop bij deze familie terecht gekomen is, waardoor de
eigendomsbewijzen nu in dat familiearchief berusten. (ik ben helaas nog niet in de gelegenheid geweest dit
archief in te zien).
Een ander argument om dit leen met Het Hof te identificeren is de westelijke belending in 1446 "de papenprove
van Uit Andel" en in 1390 "des papenlant van Uut-Andel". Dat zou fraai kloppen met de situatie rond 1700,
wanneer het Hof westelijk grenst aan een perceel dat in bezit is van het Geestelijk Kantoor te Delft.
J.C. Kort geeft als omschrijving van de 4 onderdelen van dit leen113:
-Een hofstede in Andel, 20 roeden breed en lang, met huizing daarop
-een hoeve aldaar, genaamd Daams hoeve, strekkend van de gemene straat tot de middelste wetering, [belend]
oost de leenman (1446: Dirk van Andel Engbertsz., zoon van Katharina van Giessen; 1469 Engbert van
Andel), [en] west Elisabeth van Andel, zuster van de leenman (1446 en 1469114: de papenprove van UitAndel).
-een stuk land met boomgaard en hofstede achter115 de hofstede van de leenheer [achter den huijse dat Dirck van
Andel the leen plach te houden van der hofstede van Althenae116], strekkend van de gemene straat tot Loyaarts
hoeve, de hof van Rudolf Hane, de hof van Geertruida, weduwe Hoift, en de hof van Heineman die Geister,
[belend] oost: Engbert van Andel, [en] west de paap van UitAndel en Elisabeth, dochter van wijlen Dirk van
Andel.
-een waard en griend aldaar buitendijks naast die van Vastraad van Giessen tot de dijk, [belend] oost Engbert
van Andel, [en] west Willem van Besoyen.
De beleningen en vermeldingen van dit leen zijn:
-13.. [tussen 1312-1325?] Dirk van Andel, knaap, vermeld als getuige en borg tussen 1312-1315, en Engelbert
van Andel, knaap, vermeld als getuige en borg tussen 1315-1325117.
-13.. [tussen 1380-1387?] Hendrik van Andel, vermeld als getuige 1380-1387118.
-Op 10-4-1390 verkoopt Heynric van Andel aan Ludeken den Wilden, als rentmeester van de graaf van
Oostervant en het land van Altena, "een stucke lants, gheleghen in den gherichte van Andel met boemghaerde
ende hofstaden, die daertoe behoren, after Heynrics ghesete van Andel, daer hi nu ter tijt up woent .....
uutghenomen Heynrics hofstat van Andel twintich roeden breet ende twintich roeden langc, dat hi houdende es
van der hofstat tot Altena119".
-26-2-1391 Hendrik van Andel, die het 2e perceel 10-4-1390 opdroeg120.
-26-1-1405 Jacob van der Duin Daamsz.121, bij overdracht door Dirk van Andel, zoals Hendrik diens vader,
bevestigd door Elisabeth, Dirks vrouw122. Jacob wordt ook vermeld in 1417. In een andere versie wordt nog
toegevoegd "een hofstede tot Andel dair Heijnric van Andel, Dircks vader op the woonen plach"123.
-15-1-1441 Adam [Daam] van der Duin, bij dode van Jacob, zijn vader124. In 1441 wordt ook vermeld dat hij

is beleend voor Katharina, weduwe van Arnout van Giessen. Op 20-9-1446 wordt het leen op hem
overgedragen door Arnout van Giessen voor Katharina, diens moeder. Hierbij vermeld "te lossen binnen 6 jaar
met 600 bourgondische schilden". Getuigen hierbij waren Ghijsberts van Hemert, Vastert van Ghiecen en
Zegher van Uuijtwijck125.
-1450 Gillis van Wijk, bij overdracht door Daam van der Duin126. Getuigen hierbij waren Gijsbrecht van
Hemert Aerntssoon, Weijburgh, en Jan Glijmerssoon van Rijswijk127.
-1459 Jan van Wijk, bij overdracht door Gillis, zijn vader, met lijftocht van Isabella, zijn vrouw, tenzij zij
hertrouwt128. Getuigen hierbij waren Heer Adriaen van Herlaer, ridder, en Herberen van Rije129.
-7-4-1469 Arnout Gijsbertsz., bij overdracht door Jan van Wijk, gehuwd met Isabella, met lijftocht van
Adriana, dochter van Hendrik Spronkel, zijn vrouw130. Getuigen hierbij waren Peter van Hemert en Gijsbert
Quekel, de vader ende den zoen131. Op 8-4-1473 tenslotte krijgt deze Arnout Gijsbertsz. te Gorinchem dit ten
eigen (en wordt de leenband kwijtgescholden).
Verder wordt in nog een andere oude bron een versterkt huis te Andel genoemd132. Op 19-11-1369 verkoopt
Didderic Noudensoen van Andel aan de abt van Berne: "een huys ende een ghezeete gheleghen tot Andel mit
sinen bogaert binnen graften ende buten graften ende met allen sinen toebehoren". Hij ontvangt het terug in
rechten erftijns.
Opvallend, maar waarschijnlijk toevallig is de overeenkomst in naam met de later eigenaar van Het Hof, Dirck
Najen, gezien het feit dat de familienaam Najen duidelijk afgeleid is van het patroniem Nouden133. Overigens
kan ook zeker niet worden uitgesloten dat de Andelse familie Najen van deze Didderic afstamt.
Opvallend is dat beide oude vermeldingen in handen van de familie van Andel waren. De hofstede genoemd in
1369 was eigendom van een Didderic Noudensoen van Andel. De hofstede genoemd in 1390 was in handen
van Hendrik van Andel, en eerder in handen van ene Dirk van Andel, knaap, die genoemd wordt tussen
1312-1315, en een Engelbert van Andel, knaap, genoemd tussen 1315-1325. Mogelijk betreft het dus tweemaal
dezelfde hofstede? Gezien het vermelden van grachten zou deze vermelding ook op het hieronder genoemde huis
naast het Hof kunnen slaan. Dat huis was gezien de belendingen van Het Hof ook in handen van de van Andels.
Helaas is bovenstaande niet genoeg bewijs om deze oude vermeldingen definitief te kunnen aanwijzen als het
Hof. Het wachten is op verdere aanvullende gegevens.
Het huis naast Het Hof
Merk op dat ook een (beperkt) deel van deze gegevens al eerder is gepubliceerd door de heer B.W. Braams134.
Naast het Hof lag aan de oostzijde een perceel genaamd "den Langenhof" met een aanzienlijk huis erop. De
huidige straatnaam de Langenhof herinnert hier nog aan. Van dit perceel ken ik de volgende eigenaren:
-aannemende dat de reeks beleningen zoals hierboven gegeven inderdaad op Het Hof slaat, dan zijn de eigenaren
van dit perceel:
-op 10-4-1390 Engbrecht van Andel135, ook genoemd in 1391.
-in 1446 Dirk van Andel Enbertsz., zoon van Katharina van Giessen
-in 1469 Engbert van Andel (Engbert en IJmert zijn 2 vormen van dezelfde naam)
-Peter van Eeten geeft in zijn artikel over de familie van Seventer136 een aantal zeer interessante vermeldingen
van dit perceel (aangevuld met mijn eigen aantekeningen uit het origineel137):
-Op 29-9-1597 wordt een akte opgemaakt vanwege de vermeende tiendvrijheid waarop ook de eigenaars van dit
perceel meenden aanspraak te kunnen maken. De omschrijving was toen: "een hoffstadt gelegen tot NeerAndel
in zijne graften groot omtrent drie hont, welcke voorss. hoffstadt tegenwoordig is competerende den voorsz.
Dirck van Zevender, ende bij den zelven oock teghenwoordich bewoont wordt, ende van ouden tijden gecomen
is van den ouden IJmert van Andel, gesproten sijnde 't selve geslachte van bastaerdyen van den huyse van
Hoorn, waer over deselve noch haere wapenen sijn voerende de hoornen. Daerna gesuccedeert op den jonghen
IJmert, die de getuigen verklaren wel gekend te hebben, en deselve overleden is ontrent 36 jaren [oud], ende die
hij gediend heeft dordalf jaren geleden, ende daerna op Cornelis van Andel".
-In de jaren 1599-1601 moest over dit perceel de helft van een rente van jaarlijks 7 ponden betaald worden.
Hierbij wordt vermeldt dat dit perceel toebehoord heeft aan "Cornelis Willemsz. van Andel (die een zoon was
van Willem Jansz.), en nu gepossedeert bij Dirck van Seventer ende Jan Loijen, elcx voor de helft". De
percelen van Jan Loijen zijn nummers 189 en 190 (op de kaart uit 1601), aan de oostzijde van dit perceel. Het
lijkt er dus op dat percelen nummers 189, 190, 192 ooit gesplitst zijn, en in het verleden een enkel perceel
geweest zijn.
-Op 10-11-1599 wordt een proces gevoerd waaruit blijkt dat deze Willem Jansz. (van Andel) op het

naastgelegen huis Het Hof gewoond heeft138.
-In 1601 was de eigenaar Dirck van Seventer, als afmeting werd gegeven 1 morgen 3 hont 73 roeden139.
-In de testamenten van 23-10-1652140 en 1-6-1654141 van Susanna van Zevender, legateert ze dit huis en
perceel aan haar nicht Elisabeth van Zevender, won. te Giessen, vrouw van Jan Peetersz. Pus. In haar 3e
testament van 21-5-1664142 wordt het huis niet met name genoemd, maar is haar nicht nog steeds universeel
erfgenaam.
De omschrijving in 1652 is "een huijs ende geseet, groot seven hont lant, daerinne ende op sij testatrice
jegenwoordich wonende is, met alle op ende dependentien vandien". In 1654 wordt het genoemd "een huys
en[de] geseet groot seven hondt lants ofte soo groot ende cleijn 't selve gelegen is tot NeerAndel voorss. daer sij
testatrice jegenwoordich in woont, met alle bepotinge, beteulinge, ende beplantinge daer op staende, en[de] alle
appendentien en[de] dependentien vandien". Deze Susanna van Zevender was een dochter van de
bovengenoemde Dirck van Seventer143.
-op 1-1-1686 was de eigenaar Dirck Pus144. Hij was schout en secretaris te Andel tussen 1673 en 1734 en was
een zoon van bovengenoemde Jan Petersz. Pus en Elisabeth van Zevender. Hij overleed in 1739145.
-Op 24-12-1748 legateert Anthonij Pus, heer van Andel, dit perceel aan zijn neef Pieter Scharp146. De
omschrijving is dan "sijnes testateurs huijsingen, binnen Andel bij den testateur bewoond, met sijne erven, bergh
en andere gebouwen daer op staende, mitsg[a]d[e]rs de uytwegen, van vooren en van agteren, daer benevens
den boomgaerdt ten suyden vande huysinge en erven, naest den uytwegh aldaer, genaemdt den Langen Hoff".
Anthonij was een zoon van genoemde Dirck Pus en diens vrouw Agatha Scharp147.
-Op 15-6-1749 wordt de nagelaten boedel van Anthonij Pus getaxeerd148. De omschrijving is dan: een huis en
erve groot 2 mergen in de Romboutspolder, belent oost den armen van Andel, Cornelis van Gammeren,
Philippus Verhagen, Gijsbert Crilaart en Jan Janse van Andel, west de wed. van Johan Naije. Getaxeerd op
f.1600,-. (hier is het oostwaards gelegen perceel, dat ook eigendom was van Anthonij Pus, ook meegeteld,
gezien de afmeting van 2 morgen).
-Op 15-10-1766 wordt een inventaris van de nagelaten boedel van Pieter Scharp, ambachtsheer van Andel,
opgemaakt149. Hierin komen onder andere de volgende onroerende goederen voor:
"Een huijs, met de verdere daar bij staande timmeragie en plantagie, groot binnen de graffte 3 hont",
"Een boomgaard ten oosten van de laan gelegen van outs genaampt den Langenhoff, groot 4 hont",
"Een dito ten westen van de laan gelegen van ouwts genaampt Emmenhoff, groot 4 hont".
-Volgens dhr Braams waren de eigenaren tussen 1748-1807, respectievelijk: Anthonie Pus Dirkszn, Pieter
Scharp, Jan Melville en Pieter Melville150
-uit de belendingen van Het Hof, bovengenoemd, blijkt dat op 19-2-1801 de eigenaar "den burger Melvill" was,
en op 23-3-1803 P. Melvill.
Het verdere verloop van het eigendom van De Langenhof is te volgen via het kadaster. Het perceel heeft
kadastraal nummer A42, is 1 hectare en 46 are 30 centiare groot (dat komt overeen met 1 mergen 4 hont 45
roeden Rijnlandse maten). Helaas is niet bij alle eigendoms veranderingen het jaartal vermeld.
De eigenaren zijn achtereenvolgens:
-Gerrit den Dekker, schout te Andel, vanaf 1832.151
-Jan den Dekker, schout te Emmikhoven, [broer van Gerrit den Dekker]152
-Adriana van Ouwerkerk, wed. Jan den Dekker, won. te Emmikhoven, tot aan 1872153
-Adriana Johanna Blankers, won. te Gorinchem, tot aan 1881154
[kleindochter van Jan den Dekker en Adriana van Ouwerkerk]
-Adriana Johanna Blankers, won. te Gorinchem, tot aan 1882155
huisvr. van Cornelis Jacobus van Andel Gerritsz.
-Cornelis Jacobus van Andel Gerritz., grondeigenaar, won. te Gorinchem, later te Andel, -1893156,
samen met Geertruida Elisabeth van Andel, Elisabeth Petronella van Andel, Aaltje van Andel, Maria
Segerina van Andel
-Jan van Andel, minderjarig, won. te Andel, -1899157
samen met Geertruida Elisabeth van Andel, Elisabeth Petronella van Andel, Aaltje van Andel, Maria

Segerina van Andel.
-Elisabeth Petronella van Andel, won. te Andel, -1953158, later te Nijmegen (1905), later te Almelo (1912)
Conclusie
Concluderend is dus duidelijk dat de Heren en Vrouwen van Andel, uitgezonderd de Hendrik Pus (tussen 1700
en 1710, maar zeker niet meer in 1730) , Anthony Pus (zijn hele leven dus ook zijn 2 jaar als heer), en Pieter
Scharp (in 1763), niet te Andel hebben gewoond (daar is althans geen enkel bewijs voor gevonden).
Van Anthony Pus en Pieter Scharp staat wel vast dat ze in het huis naast Het Hof gewoond hebben.
Van geen van de eigenaren van Het Hof van Andel staat vast dat ze er gewoond hebben, met uitzondering van
Johannes Naijen en zijn vrouw Johanna Margrita van As (zeker in 1749 en 1763, maar mogelijk al vanaf
1705 toen de vader van Johannes stierf), Anthony Dermoeyen Leemans (tussen 1826-1827) en Cornelis
Jacobus van Andel (tussen 1881 en 1904).
Het is m.i. wel waarschijnlijk dat Dirck Jansz. Naijen het Hof kocht voor eigen gebruik. Het huis paste zeker bij
zijn welstand. Zijn erfgenamen, uitgezonderd zijn zoon, woonden vrijwel allemaal elders.
Het huis zal dus na 1763 het grootste deel van de tijd ofwel verhuurd geweesd zijn, ofwel als buitenverblijf
gediend hebben (en dus langdurig leeg gestaan hebben). Dat verklaart wellicht ook de teloorgang van het huis.
Mogelijk is er ergens in een (familie) archief nog meer informatie over het Hof te vinden, maar ik ben nog niet in
de gelegenheid geweest daar naar op zoek te gaan159. Mocht iemand beschikken over nadere informatie over Het
Hof te Andel of de Heren van Andel dan zijn aanvullingen op dit artikel meer dan welkom.
Tot slot een woord van dank aan Valentine Wikaart, Ir.P.H.H. Scharp, Ben van Rijswijk, Dave Pol, Peter
van Eeten, Erica Doornmalen, Henk van Noorloos, Arie van Andel en Bas Wilschut voor hun bijdragen.
J. de Kloe
---
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