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Groot Noordbrandsgoed (Nijkerkerweg 54, Ermelo) 
 

 

Ongeveer 20 jaar geleden heb ik een artikel in twee afleveringen geschreven over de boerderij Groot 

Noordbrandsgoed in Telgt. Deze zijn gepubliceerd in ’t Erf van Ermel, het verenigingsblad van de 

Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”. De opbouw was wat eigenaardig. Eerst kwam de 

geschiedenis vanaf 1711 aan bod. Uit dat jaar dateerde de eerste concrete vermelding van de naam. 

In het tweede artikel deed ik een poging om de oudere geschiedenis van de boerderij te achterhalen. 

Op basis van allerlei aanwijzingen kwam ik uit bij ene Lambert van Erck. Ik concludeerde toen: 

Voorlopig eindoordeel zou kunnen zijn dat 

Noordbrandsgoed ooit eigendom was van Lambert 

van Erck en zijn echtgenote. Dit was rond het jaar 

1490.’ 

We zijn nu 20 jaar verder en inmiddels is er meer 

bekend over deze boerderij. En ook over de naam 

die een vreemde samenstelling lijkt te zijn van een 

windrichting en wellicht een voornaam. Vandaar 

dit nieuwe verhaal. Het bevat dus nieuwe 

informatie maar ook nog delen van de oude 

artikelen. 

Ligging 
We vinden Noordbrandsgoed aan de 

Nijkerkerweg. Ik laat het voorvoegsel Groot 

voorlopig maar weg omdat dit een recente 

toevoeging is en de naam is sowieso al een mond 

vol. Ik heb in het verhaal over de boerderij Westenhuijsen (nu Zeeburg) al verteld, dat deze weg 

vroeger anders liep. Vanaf de splitsing met de Telgterweg ging de weg min of meer rechtdoor langs 

Telgt 1890 op bonneblad Kadaster/Top. Dienst. In rood het 
oude tracé van de Nijkerkerweg 
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het erf De Zuiderzee en dan richting Klein Noordbrandsgoed van de familie Vlijm. De wat vreemde lus 

langs Zeeburg en Noordbrandsgoed is van later tijd. 

Noordbrandsgoed ligt op een heel geschikte plek. Onze verre voorouders wisten wat zij deden. De 

Nijkerkerweg loopt over een dekzandrug 

en ligt dus wat hoger in dit kustgebied. 

Veel boerenwoningen lagen op de flank, 

een stukje van de weg, en waren met een 

oprijlaantje daarmee verbonden. Op 

bijgaande afbeelding is de situatie mooi te 

zien. Je zou kunnen zeggen dat het stukje 

Nijkerkerweg tussen Noordbrandsgoed en 

Klein Noordbrandsgoed ooit een 

toegangswegje was naar de boerderij 

vanaf de Nijkerkerweg. Het stuk weg 

tussen Noordbrandsgoed en Zeeburg was 

een “alleetje“, een verbindingswegje voor 

buren en misschien had het ooit ook een 

functie voor het huis Zeeburg.  

 

In 1832 kwam het kadaster tot stand. Alle 

percelen waren opgemeten en ingetekend 

en de eigenaren daaraan 

gekoppeld. In die tijd was de 

eigendomssituatie nog vrijwel 

zoals die theoretisch behoorde te 

zijn. De boerenwoning centraal, 

oostelijk daarvan een moestuin 

en boomgaard etc. en nog meer 

oostelijk de wat hoger gelegen 

akkers. Westelijk eerst de 

weilanden om het vee te weiden 

en nog meer naar de kust, in de 

gebieden Riebroek en Muyssem, 

de hooilanden. Deze waren te 

drassig voor vee. Met land in al 

deze gebieden kon een boer 

zelfvoorzienend zijn. Vermoed 

wordt dat het weidegebied aan 

de westkant al in de 12e of 13e 

eeuw is ontgonnen en dat percelen daar werden toegedeeld aan de aanliggende boerderij.1 Deze 

percelen worden hoevestroken genoemd en hadden veelal een naam die eindigde op -slag. De 

datering van de ontginning zou betekenen dat Noordbrandsgoed al voor 1300 bestond. Dat is niet zo 

gek, want Westenhuijsen bestond in 1320 ook al. 

Van blauw naar roze: oplopende hoogte. Groen is ca. 4 m. > NAP. 
Pijltjes geven locaties van oude erven aan. De gesloten pijl wijst naar 
Noordbrandsgoed. AHN-opname over bonneblad Topografische 
Dienst (Het Kadaster)                              Afb. Hans van Dijk 2021  

Een deel van de percelen van Noordbrandsgoed in 1832. Links weilanden en 
rechts de bouwlanden. (Bron. Kadaster/bonneblad 1910 Topogr. Dienst) 
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Oude eigenaars en naam 
Wat ik pas recent te weten ben gekomen is dat Noordbrandsgoed Westenhuijsen vroeger een 

leengoed is geweest van het Huis Putten bij Elburg. De boerderij heeft dus toebehoord heeft aan de 

grootgrondbezitter Herbertus van Putten (rond 1313) en diens nageslacht. 

In de Middeleeuwen ontstond het feodale leenstelsel, waarbij een heer grond, goederen of rechten 

in leen kon geven. Degene die het leen kreeg, werd leenman genoemd en de heer die het leen gaf, 

leenheer. Een leenheer was op zijn beurt zelf vaak ook leenman van een andere, hoger in rang 

staande, leenheer. In ruil kreeg de leenheer de steun van de leenman bijvoorbeeld in tijden van 

oorlog. Veel leengoederen werden in de loop der tijd erfelijk. Het leenstelsel werd na verloop van 

jaren steeds meer slechts een registratie voor eigendom van leengoederen en werd in 1798 

afgeschaft, de leenman werd eigenaar.2 

Bij de komst van een nieuwe leenman/bezitter werd een nieuwe leenbrief opgesteld, moest een eed 

worden afgelegd en een betaling plaatsvinden. Er zijn leenbrieven van het Huis Putten bewaard 

vanaf de vijftiende eeuw. Van Noordbrandsgoed dateert de oudste uit 1536. Er zijn waarschijnlijk 

oudere geweest, maar al in die tijd schreef iemand: ‘dat de selige Joffer van Putten haar 

lehenboeicken verwarde, is een eygelick wel kondig’. Er zouden uit die boeken ook pagina’s zijn 

gescheurd.3 Leenman werd in 1536 Alphert van Erck die bij de plechtigheid wordt bijgestaan door zijn 

momber Maes van Vanevelt. Het zal de lezer niet verbazen dat het mij machtig veel plezier deed om 

langs geheel andere weg dan in 2002 weer bij deze achternaam uit te komen. Mogelijk was Alphert 

een zoon van de indertijd door mij gevonden Lambert. In de leenbrief wordt het erf aangeduid als 

‘het leengoed dat Noy Gerrits zaliger had liggen in het kerspel van Ermelo in de buurtschap dat op 

den Pels heet, naast het erf van de nonnen binnen Harderwijk’. De naam Noy Gerrits moet de lezer 

even in de oren knopen. 

De aanduiding op de Pels wekt wat bevreemding. We kennen de naam De Pels van het begin van de 

Nijkerkerweg waar hij verbonden is aan drie boerderijen (De Grote en de Kleine Pels en het Pelsstuk). 

Echter, ook uit een enkele andere vermelding blijkt dat De Pels in de late middeleeuwen een veel 

groter gebied in Telgt omvatte. Wat de nonnen binnen Harderwijk betreft zij hier slechts vermeld dat 

het om het aangrenzende Kindergoed gaat. In een artikel over die boerderij volgen meer 

bijzonderheden. 

 

Terug naar de leenmannen. In het staatje hieronder staan de opeenvolgende veranderingen vermeld 

met bijzonderheden in de rechterkolom. 

 

Jaar Leenman Bijzonderheden in leenbrief 

1536 Heer Alphert van Erck 
 

Maes van Vanevelt momber. Leengoed dat Noy Gerrits heeft 
liggende … aldernaest gelegen nonnenland binnen Harderwijck 

1536 Marten Koelwagen Opgedragen (verkocht) aan Marten Koelwagen 

1541 Marten Coolwagen 
Lambert Verhuet 

Dat Noy Geerts plach toe te horen. Aan Lambert van Huet de 
helft opgedragen. 

1555 Lambert Verhuijt Eed vernieuwd 

1555 Marten Coelwaegen Idem uit hetzelfde goed 

1607 Aelt Coelwaegen de helft Noeybrandtsgoet op den Pels. De andere helft is van Lambert 
van Huet. 

1624 Gerrit ten Holte Een stuck goets genaemt Noorbrantsgoet 

1631 Cornelis Jans en Janneke 
Gijsberts, een half erff 

Verkocht door Gerrit ten Holte. Voorheen verkregen van 
Lambert van Huet 

1631 Jan Cornelis (oudste soon van 
Cornelis Jansen) 

Half erff 



4 
 

  

Een toelichting is wel handig. Noy Gerrits, aan wie het goed op de Pels toebehoorde, is op of kort 

voor 10 december 1535 kinderloos gestorven. Zijn neef Alpert van Erck was de oudste van de vele 

erfgenamen en is in diens rechten op dit goed getreden. (Lambert van Erck komt dus verder niet in 

het verhaal voor.) Maes van Vanevelt trad voor hem op als momber (voogd). Alphert heeft het goed 

in leen ontvangen en direct doorverkocht aan Marten Coolwagen, een zwager van momber Maes. 

Marten verkocht in 1541 de helft ervan aan Lambert Verhuet. Daarna is het goed in de twee families 

vererfd. De Lambert van 1607 is een nazaat van die van 1541. Deze gang van zaken klinkt simpel, 

maar dat is het in werkelijkheid niet geweest.  

Noy Gerrits was een inwoner van Harderwijk die verwant was aan tal van andere belangrijke 

Harderwijkse families. Nogal wat Harderwijkers noemden hem hun neef. De naam Noy zou identiek 

kunnen zijn met wat later Nuij is geworden, een naam die onder jonge ouders niet meer populair is. 

Noy Gerrits vinden we ook vermeld als Neuge Gerritz of Brandz die op 1 december 1535, volledig bij 

zijn verstand, officieel liet vastleggen dat bepaald huisraad niet van hem was maar hem door 

anderen levenslang in bruikleen was afgestaan. Zoals ik hierboven vertelde, stierf hij anderhalve 

week later. 

In de rechterkolom kan de lezer mooi volgen hoe de naam Noordbrandsgoed is ontstaan. Van 

Noeybrandtsgoet is deze geëvolueerd tot Noordbrandsgoed. In de 17e eeuw was de herinnering aan 

Noy verdwenen. In een bijlage volgt meer over deze Harderwijker en ook over de perikelen na zijn 

overlijden.  

Nu we zekerheid hebben over Noy Gerrits en zijn relatie met Noordbrandsgoed is ook duidelijk dat 

bijgaande vermelding in een 

tijnsboek hierop betrekking 

heeft. We zien weer dezelfde 

namen en ook die van de vader 

van Noy. 

In de oorspronkelijke versie van 

dit artikel van 20 jaar geleden 

stond een lijstje met eigenaren 

die uit verschillende bronnen 

was vastgesteld. Dit in een 

poging om vanuit het jaar 1711 

de eigenaren uit een verder 

verleden te achterhalen. Via 

verschillende bronnen lukte het 

een lijstje op te stellen dat tot 

het jaar 1595 reikte.4 Dit kwam tot 1630 goed overeen. We zagen ook toen Van Huet plaatsmaken 

voor Ten Holthe. De Ten Holthes waren schout in Epe. Deze familie deed in 1631 haar halve erf over 

aan ene Jan Cornelis in wie we een lid van de Harderwijkse familie (Bosch) Nuck moeten zien. In 1663 

Fragment van een tijnsregister waarin opeenvolgende eigenaren zijn opgesomd, 
van nieuw naar oud. Foto Gelders Archief 0012_1501_308. 

Fragment uit een pleidooi uit 1559 waarin sprake is van iemand ‘genoempt Noy gerritz anders Noy brantz’. (Regel 3) 
(Foto Gelders Archief. Arch. Hof van Gelre inv.nr. 4941 scan 0090.) 
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deed Jan Coolwagen zijn halve erf over aan ‘den Wel Edel en mannhafte Commandoor & Cappitein’ 

Ditmar van Wijnbergen. 

 

De familie Coolwagen 
Zoals het lijstje hierboven laat zien zijn de Coolwagens in ieder geval gedurende 70 jaar mede-

eigenaar van Noordbrandsgoed geweest. Wat weten we van deze familie? De Coolwagens 

behoorden al in de 2e helft van de 15e eeuw tot de belangrijke Harderwijkse families. Een Merten 

Coolwagen was in 1482 schepen en ook nog in 1492. Mogelijk is hij kort daarna overleden. Zijn 

weduwe Betgen bezat in 1499 o.a. een huis in de Bruggestraat. Enkele decennia later ontmoeten we 

weer een Merten Coolwaegen. Deze speelt ook een belangrijke rol in de bijlage over Noy Gerrits. 

Alles wijst erop dat de familie welvarend was.  

 

Rond 1641 was Johan Coolwagen eigenaar van de Essenburg in Hierden. Hij of zijn oom (en voogd) 

Aelt zou dit landhuis hebben gebouwd. Volgens de overlevering zou hieraan gedurende 13 jaar (1639 

-1652) zijn gebouwd5. Feenstra meende dat het huis wellicht in twee fasen is gebouwd, rond de twee 

genoemde jaren.6 Het laatste jaartal is aangebracht in een gevelsteen boven de voordeur. De bouw 

zou een poging zijn geweest om de vooraanstaande positie van de familie terug te veroveren. Deze 

had erg geleden onder het feit dat men lang rooms-katholiek was gebleven. Dit maakte het voor hen 

onmogelijk om openbare ambten te bekleden en lucratieve huwelijken aan te gaan. Een vaste 

woonplaats in een schoutambt en een bepaalde hoeveelheid bezit waren voorwaarde om 

ambtsjonker te kunnen worden. En dat ambt bekleedde Jan of Johan Coolwagen.  

Figuur 1 
‘t Gezigt van den Huis Essenburg. 1759                                                                       Bron en foto: Gelder Archief. Inv.nr. 3706 
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Familie Van Wijnbergen 
Rond dezelfde tijd was de familie Van Wijnbergen, die Oldenaller onder Nijkerk in bezit had, 

waarschijnlijk met hetzelfde oogmerk bezig om het goederenbezit onder Putten en Ermelo uit te 

breiden. Johan Van Wijnbergen kocht tussen 1649 en 1661 enkele landerijen in Ermelo, o.m. van 

Coolwagen. Misschien heeft de familie Coolwagen haar bezit meer willen concentreren rond de 

Essenburg en is hieruit de verkoop voortgesproten. 

In 1662 werd Ditmar van Wijnbergen op verzoek van Jan Coolwagen beleend met het 

Noordbrandsgoed. Ditmar zal het kort daarvoor van hem hebben gekocht.7 

Van drie jaar later dateert een akte waarbij de heer van Putten het directum dominium van het 

Noordbrandsgoed overdroeg aan het huis Oldenaller, toebehorend aan Sibert van Wijnbergen. 

Binnen het leenrecht maakte men onderscheid tussen het dominium directum dat bij de heer bleef 

en het dominium utile dat aan de leenman toekwam. Stilaan werd die leenman als werkelijke 

eigenaar beschouwd.8 In de akte staan nog de namen van Jan Coolwagen en (de nagelaten kinderen) 

van Jan Cornelis. Het is allemaal verwarrend. Voorlopig concludeer ik maar dat Noordbrandsgoed, 

eigendom van Ditmar van Wijnbergen in 1662, voortaan een leengoed van Oldenaller was, waar 

Sybert van Wijnbergen de scepter zwaaide. In plaats van Jan Coolwagen zou in onze ogen Ditmar van 

Wijnbergen vermeld moeten zijn, maar de laatste was als een soort gerechtsman of getuige bij de 

ondertekening en daarom lijkt een vergissing uitgesloten. Wellicht is hier sprake geweest van een 

strategie van de familie Van Wijnbergen om de invloed in Ermelo te vergroten. 

Van Ditmar moet Noordbrandsgoed vervolgens zijn overgegaan op diens zoon Wolter Joseph. In 

1710 bouwde deze in Telgt op het erf van de aangrenzende boerderij Westenhuizen het landhuis 

Zeeburg.  

Het oudste document dat ik tot voor kort kende waarin de naam Noordbrandsgoed voorkomt, 

dateert uit 1711. In dat jaar nam Wolter Joseph van Wijnbergen, Heer van de beide Pollen, een 

hypotheek op enkele hem toebehorende erven in Telgt. Dat waren “Noortbrandsgoed, de Zuire Zee 

en de Bijle”. De laatste boerderij heb ik nog niet kunnen identificeren.  

Akte uit 1665. Het laatste woord in de eerste regel is de naam Noortbrantsgoet. 
 Bron Gelders Archief. Arch. Van Voerst van Lynden. Inv.nr. 157.  Eigen foto. 
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 Zoon Siwart Johan van Wijnbergen werd in 1720 ambtsjonker van Ermelo en voegde de woorden 

“tot Zeeburg” toe aan zijn naam. Kennelijk erfde hij deze bezittingen in Ermelo van zijn in 1723 

gestorven vader. In het lidmatenboek van de Hervormde Gemeente staat de volgende aantekening: 

“De Hoog Weledelgestr. Heer Sijwart Johan Baron van wijnbergen Heer tot Zeeburgh, aangenomen 

door Jacobus Philippus van Medenbach, H [= Herfst HvD]. 1725. den 13 Sept. Sijnde dit de Eerste, die 

hij sedert sijn dienst als predicant heeft aangenomen”. Waarschijnlijk koos hij dus Zeeburg als 

woning.  

Siwart Jan werd geestesziek en onder curatele gesteld en stierf ongehuwd in 1750. Hoe er met zijn 

bezit is omgesprongen, heb ik nog niet kunnen achterhalen. In 1760 behoorde Noordbrandsgoed tot 

de eigendommen van de Vrouwe Thoe Schwartzenberg en Hohenlandsberg. Later vinden we Wilco 

van Schwartzenberg en Hohenlandsberg als eigenaar. De eigendomsgeschiedenis van de boerderij 

loopt dan enige tijd parallel met die van het naburige Westenhuijsen. 

 

 

Wilco Van Schwartzenberg en Hohenlandsberg 
Wilco zijn we in het artikel over Zeeburg tegengekomen en kortheidshalve verwijs ik maar daarheen. 

Ook hij stierf ongehuwd en hij is begraven in de kerk in Rinsumageest. Zijn grafschrift luidt: 

“Hoogedel gebooren heer ionkheer Wilco baron Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg grietman 

Pagina uit een overzicht van bezittingen van Wilco van Schwartzenberg, opgemaakt na diens overlijden.   
Bron: Frysk Argyf.   Archief Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg inv.nr. 3870.20.   Eigen foto auteur. 
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over Wonzeradeel gedeputeerde staat van Vriesland, diekgraaf van de vijf deels zeedijken 

meesterknaap van 't jagt gerigte en heere van Zeeberg (Cursivering van mij) &. &. overleden te 

Leeuwarden den 12 april 1788 in den ouderdom van bijna 50 jaaren “. 

In 1791 verkochten de erfgenamen van Wilco het erf Noordbrandsgoed aan Mr. Nicolaas van 

Diermen.9 Daarbij behoorden toen de Lage Bree met 

zijn houtgewas, het Noordbrandsbosch, het Lage 

Bosch, het Bergkampjen, een weiland De Simpelt 

genaamd, en ook De Schippersslaagen en zo nog wat 

landerijen. De ligging is vrij uitgebreid beschreven, 

waardoor de meeste percelen met behulp van de 

kadastrale kaart uit 1832 en wat aanvullende 

informatie zijn terug te vinden. Een herinnering aan 

oude tijden vormden nog de namen 

Coolwagensbosjen, Coolwagens Campjes en de halve 

Bijl. 

Nicolaas van Diermen was schout in Putten. Hij 

volgde in 1775 zijn vader in die functie op. In 1813 

overleed hij in Nijmegen op 69-jarige leeftijd. De echtgenote van Nicolaas was Evertje Campert. Zij 

was een halfzuster van Maria Campert die gehuwd was met Ds. Johannes van Elfrinkhoff. Dit 

echtpaar kocht, ook in 1791, de al eerder vermelde boerderij De Zuiderzee, vlakbij 

Noordbrandsgoed10. Dat zal geen toeval zijn geweest. Aardig is dat hun nazaten nog tot enkele 

decennia geleden die boerderij in eigendom hebben gehad. 

De familie Arendsen 
De familie Van Diermen heeft Noordbrandsgoed tot 1823 in eigendom gehad. In 1823 verkochten de 

erfgenamen het erf aan Gijsbert Arendsen, koopman te Putten en houtrichter (een soort bestuurder) 

van het Putter- en Sprielderbosch. Hem vinden we in 1832 in de kadastrale gegevens als eigenaar 

terug. Gijsbert was aanvankelijk 

gehuwd met Aaltje Jager en in 

tweede echt met Hendrica Termaat. 

Hij was eigenaar van en woonde op 

het Huis Schoonderbeek. In de 

verkoopakte die notaris Ardesch in 

Nijkerk opstelde is sprake van een 

financiële last die op het erf rustte.11 

De eigenaar moest namelijk jaarlijks 

vier mudden, drie schepel en acht 

kop rogge afdragen aan het Huis 

Staverden. Deze verplichting 

bestond al eeuwen. Voor 1661 

moest afdracht plaatsvinden aan het 

Kapittel van sint Marie in Utrecht. 

 
Bewaard gebleven oude tekening van Noordbrandsgoed. In het bezit van de 
familie Kraai. Foto auteur. 

Het wapen van Wilco thoe Schwartzenberg op een 
memoriebord in de kerk in Longerhouw (Fr.).     Foto 
André Buwalda, met dank. 
(http://www.andrebuwalda.nl/herv_kerk_longerhouw_
memoriebord%20I.htm)  

http://www.andrebuwalda.nl/herv_kerk_longerhouw_memoriebord%20I.htm
http://www.andrebuwalda.nl/herv_kerk_longerhouw_memoriebord%20I.htm
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Van de Pol 
In 1847 stierf Gijsbert Arendsen en werden zijn 

bezittingen verdeeld tussen zijn weduwe en de 

kinderen12. De totale bezittingen werden geschat op 

fl. 72.000,00. Dochter Harmpje, gehuwd met de 

schoolonderwijzer Wouter van de Pol erfde 

Noordbrandsgoed en een aantal landerijen in Putten. 

Noordbrandsgoed werd geschat op Fl. 12.000,00 en 

had een huurwaarde van fl. 330,00 per jaar. Dat was 

aanzienlijk meer dan enkele Puttens boerderijen die 

ook tot het bezit van Arendsen behoorden. De nazaten van Gijsbert Arendsen hebben 

Noordbrandsgoed tot 1901 in bezit gehad. Kleinzoon Reinhard Aalbert van de Poll veilde in 1901 zijn 

van zijn moeder en broer geërfde bezit.13 Dat bleek inmiddels te zijn gesplitst in twee boerderijen. 

Het meest westelijke bezit van het oorspronkelijke erf behoorde tot Klein Noordbrandsgoed en werd 

verkocht aan Aart Vliem. Hij bewoonde kennelijk al een deel van woning. (Groot) Noordbrandsgoed 

werd even later geveild en kwam in handen van Willem van Loo.14 

Van Loo en Vliek 
Het erf was verpacht aan de weduwe Ruiter. Nadien heeft volgens overlevering nog een Van 

Wincoop op de boerderij gewoond. Dat klopt, want we vinden Hendrik van Wincoop op dit adres. 

Willem van Loo, destijds een vooraanstaand man in de Ermelose samenleving, heeft het erf 

waarschijnlijk gekocht voor zijn dochter Geurtje en zijn schoonzoon Johannes Vliek. Hijzelf heeft er 

nooit gewoond. Johannes en Geurtje trouwden in maart 1909 en betrokken de boerderij. Kennelijk 

met het oog daarop had Willem van Loo al in 1908 een verbouwing gepland. Er is overigens ook een 

verhaal over een windhoos die in die oude tijd schade had aangericht. De meest vergaande versie 

spreekt over een weggeblazen houten achtergevel, maar misschien is er sprake van een opgeblazen 

verhaal. Nadien is het overgegaan in handen van Harmen Vliek die die in 2002 een deel van de 

boerderij nog met zijn uit Putten afkomstige vrouw bewoonde. Beiden zijn nadien overleden.  Hun 

zoon Henk heeft het bedrijf overgenomen en is hoofdbewoner. De familie heeft dit oude erf alweer 

105 jaar in eigendom. 

Conclusie 
Wat ben ik nu met deze nieuwe versie opgeschoten? In ieder geval is nu duidelijk waar de naam 

vandaan komt en er is meer zekerheid over de periode van pakweg 1500 tot 1711 wat betreft 

eigendom. Maar zoals al verteld, het kan best zijn dat Noordbrandsgoed al rond 1200 bestond. Van 

de eerste drie eeuwen weten we dan nog niets. Intrigerend is de vermelding in het tijnsboek ‘van 

Hollander hoeve’. Had deze betrekking op de boerderij of ging het om een bijbehorende tijnsplichtig 

stukje land? En wie was dan (die) Hollander? En hoe kwam de familie Thoe Schwartzenberg in het 

bezit van Noordbrandsgoed? Vragen waarop ik ooit antwoord hoop te kunnen geven. Hopelijk gaat 

dat niet weer 20 jaar duren. 

©Hans van Dijk 2021 

 

Situatie circa 1980. 
Foto Th. Berendsen. Collectie auteur 
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Bijlage 

Wie was Noy Brants? 
Noy, wiens voornaam ook geschreven wordt als Neu en Neuge, was een inwoner van Harderwijk die 

daar rond 1466 werd geboren. Hij wordt zowel Noy Gerrits als Noy Brants genoemd en dat in stukken 

van verschillende herkomst. In 1469 kocht Gherit Brantsz een rente uit het huis van Ailt van Hierde, 

enigszins te vergelijken met het sluiten van een hypotheek.15 Duidelijk is inmiddels dat Noy een zoon 

was van deze Gherit Brantsz die elders Gerrit Jan Brantsen wordt genoemd. Noy lijkt zowel naar zijn 

vader als zijn grootvader te zijn genoemd. Misschien was de dubbele naamgeving zowel bij vader als 

zoon nodig om verwarring te voorkomen met naamgenoten. Gerrit, Brant en Noy waren veel 

voorkomende namen. Onze hoofdpersoon is in 1513 getrouwd met Griete Reyners. Noy moet toen 

ongeveer 48 jaar zijn geweest en het is dan geen wonder dat dit huwelijk kinderloos is gebleven. 

Kennelijk is Noy ook niet eerder getrouwd geweest. Hij had een oudere broer Jan en ook een broer 

Lambert. Die laatste was in het buitenland gestorven. Broer Jan was vóór Noy bezitter van de 

boerderij in Telgt.  

 

Van het werkzame leven van Noy is eigenlijk niets bekend. Hij zat er 

warmpjes bij en heeft mogelijk wat gehandeld en gerentenierd. Zij 

nalatenschap bevatte het leengoed in Telgt en enkele pachthoeven 

en nog wat landerijen. Een dramatische gebeurtenis in zijn leven 

vond plaats in 1503 toen bij de grote stadsbrand zijn huis in 

vlammen opging, met alle huisraad en eigendomspapieren. Van dat 

laatste kon je nog decennialang last hebben.  

Later woonde Noy waarschijnlijk in de Marktstraat, vlak bij de Grote 

Poort. 

Op 1 december 1535 heeft ‘Neuge Gerrits off Brantz ‘machtig zijn 

zinnen en verstand, daar hij alleen voor de deur over de goot ging’ 

verklaard dat hij een deel van zijn huisraad in bruikleen had van Wouter Rickz en Alit diens vrouw. Uit 

vriendschap hadden zij dat aan hem uitgeleend om het levenslang te gebruiken. Op dezelfde dag liet 

hij door twee Harderwijkse schepenen zijn laatste wil vastleggen. Hij voelde vast zijn einde naderen. 

Noy vermaakte voor de bedeling van armen in Harderwijk aan vijf gilden ieder 15 gulden en voor het 

onderhoud van twee kerken resp. 6 en 4 gulden. Ook de zuster Hermen en Mechtelt van Hell en zijn 

neef Wolff Gijsenzoon kregen iets toebedeeld. Verder stelde hij enkele voorwaarden aan de gilden 

en vermeldde hij enkele schulden die hij nog niet had betaald. Op 10 december daaraanvolgend is er 

al sprake van het versterf, de nalatenschap van Noy. Hij had het dus goed voorvoeld.  

Noy was na het overlijden van zijn broer leenman, maar in wezen eigenaar van de boerderij in Telgt 

die om die reden Noy Brantsgoed werd genoemd. Lang na zijn overlijden, toen niemand meer wist 

wie of wat Noy was geweest, werd de naam verbasterd tot Noordbrandsgoed. Voor dit leengoed 

gold Zutphens recht. Dat hield in dat het alleen vererfd kon worden in de lijn van de man, en volgens 

de regel: de oudste op de straat, de man voor de vrouw. Zulke lenen werden zwaardlenen of slechte 

lenen genoemd. Dat bedoelde de vrouw van Noy waarschijnlijk toen zij met de vrouw van de pachter 

over ‘een quaet leen’ sprak. Er waren geen kinderen, dus zij zou bij overlijden van Noy het goed 

kwijtraken. De familie wist dit natuurlijk ook en de vererving van Noordbrandsgoed vormde in 

familiekring een steeds terugkerend gespreksonderwerp. Er waren drie mensen die Noy ‘even na in 
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den bloed waren’. Dat waren Bartold Brinck, Alphert Brinck en heer Alfert van Erck.  Bartold Brinck 

had de beste papieren 

gehad voor het bezit van 

Noordbrandsgoed en had 

zijn schoonzoon Warner van 

Groll in het bijzijn van Noy 

gesuggereerd dat deze het 

goed zou moeten claimen. 

Maar Warner zag 

problemen en had geen zin 

in een avontuur. Hij 

vermoedde wellicht dat 

noch Noy noch zijn broer 

Jan de beschikking hadden 

gehad over een leenbrief 

maar het goed gewoon in 

bezit hadden genomen na 

het overlijden van hun 

voorganger. Oorlogsomstandigheden hadden daaraan ook debet kunnen zijn. Bartold, met zijn beste 

papieren, was echter al gestorven voordat Noy overleed. Daardoor werd Warner van Groll sowieso 

kansloos. Dan was er nog Alphert Brinck de Oude. Lambertje, de vrouw van Wolter Hendricks van 

Wenckum, een van de erfgenamen was als (dienst)maagd bij Noy in huis geweest. Zij vertelde dat 

Alphert Brinck Noy menigmaal had gevraagd of deze Noordbrandsgoed niet (nog tijdens zijn leven) 

aan hem wilde overdoen. Hij zou Noy dan een andere boerderij ervoor teruggeven. Alphert had zijn 

zus Lambertje ook gevraagd om een goed woordje voor hem te doen. Maar zij had Alphert dóór. Na 

het overlijden van Noy zou hij Bartold Brinck en Alphert van Erck voor zich hebben en zou hij 

kansloos zijn wat betreft het leengoed. Had hij daarvoor een boerderij van een andere aard in de 

plaats gesteld dan was dat gewoon een onderdeel van de erfenis geworden en had hij daarin 

meegedeeld. 

Ook Bate Harberts, die zowel bij Bartold Brinck als bij Alphert had gewoond, vertelde dat beide heren 

het de ander niet gegund hadden. Wolter Hendricks was, evenals Noy zelf trouwens, ook wel bij die 

gesprekken aanwezig geweest.  

 
De door Noy kort voor zijn overlijden getroffen regelingen betroffen legaten. Daarnaast was er de 
rest van de nalatenschap die naar erfgenamen zou gaan. Enkele van hen kwamen al langs. Behalve 
dezen waren er nog: Stine van Erck, de conventualen Lubbrich, Marie en Weyme Brinck, zusters van 
Alphert, Tomas van Vanevelt en Weyme zijn echtgenote, Goert Volckerz en Griet, zijn echtgenote en 
Heer Gerrit Brinck. 
Drie dagen na het overlijden van Noy bedankten het Sint Agnieten- en het Sint Catharijneconvent 

Alphert Brinck en Wouter Henrickz al voor het versterf, toekomende aan de conventuele zusters 

Lubbrich, Marie en Weyme. Maar dat was wat te vroeg gejuicht. Pas in het najaar 1539 vond de 

regeling of scheiding plaats tussen diverse partijen erfgenamen. In tussentijd waren problemen 

ontstaan. In 1536 gelastte hertog Karel van Gelre het stadsbestuur van Harderwijk ervoor te zorgen 

dat ‘zekere drie geestelijke zusters, wonende in de conventen van Sint Agnete en Sint Katherine 

krachtens de laatste ordonnantie in het genot zouden worden gesteld van haar aandeel in de 

nalatenschap van wijlen Noye Brants’.16 Erfgenaam pastoor Gerrit Brinck en de zijnen hadden in 1537 

aangevoerd dat conventualen volgens ordonnantiën van de hertogen Arnold en Karel geen 

erfenissen mochten aanvaarden. Oplettende lezers zullen opmerken dat hier met de jaartallen iets 

Vermelding van Noy in het archief van het Kapittel van Sint Marie vanwege de betaling 
van een tijns. (3e post)                                                                            Foto Utrechts Archief 
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niet lijkt te kloppen, maar kennelijk was de brief van Karel het gevolg van een aan hem voorgelegde 

vraag. Een kopie van de brief overtuigde het stadsbestuur niet en dit besloot om in Zutphen advies te 

vragen. Op 30 juni 1539 besloten de schepenen, overeenkomstig het inmiddels uit Zutphen 

verkregen advies, dat de geestelijke zusters het door Noy Brants nagelaten goed levenslang zouden 

mogen gebruiken en dat het na hun dood aan de naaste bloedverwanten zou vervallen.17 Op 27 

oktober daarna werd de nalatenschap gescheiden. Maar nog was de kous eigenlijk niet af. Veel van 

wat hierboven is verteld, is afgeleid uit een document dat Marten Coolwaegen en Lambert van Huet 

in 1559 hebben opgesteld vanwege een rechtszaak.18 Die rechtszaak was aangespannen door Wouter 

Henricksz van Wenckum tegen Otto van Haeften, leenheer van het Huis Putten. Het ging over de 

vraag of Noordbrandsgoed eigenlijk wel een leengoed was en ook over de vraag of er tijns uit het erf 

was verschuldigd. Omdat er maar één stuk is bewaard, is het moeilijk om grip op de materie te 

krijgen. In ieder geval waren de eigenaren van de helften van het Noordbrandsgoed het helemaal 

niet eens met de visie van Wouter en zij haalden alles uit de kast om hun standpunt te bewijzen. 

Hier moet ik het maar bij laten. Het verhaal is al te veel uitgedijd. Eén opmerking moet mij nog van 

het hart. Warner van Grol merkte op dat Noy ‘de hartelijkste niet en waer’. Ik zou zeggen: begrijpelijk 

wanneer de familie in jouw bijzijn al steeds jouw erfenis zit te bespreken. 

 ©Hans van Dijk 2021 

 

Verantwoording afbeeldingen op website: 

• Afbeelding Noordbrandsgoed. 19e eeuw. Foto gemaakt met medewerking van fam. Kraai, 

Voorthuizen. Waarvoor dank. 

• Kaartfragment Bonneblad Horst 1885. Uitg. Het Kadaster/Topografische Dienst. Collectie 

auteur. 

• Afb. vervaardigd door auteur. Hoogtebeeld AHN over Bonneblad. 

• Kaartfragment.Bonneblad  Horst 1910. Uitg. Het Kadaster/Topografische Dienst. Collectie 

auteur. 

• Foto Noordbrandsgoed ca. 1980. Foto Th. Berendsen. Collectie auteur. 

• Fragment Gelders Archief: NL-AhGldA_0124_4941-088.jpg. 

• Idem: NL-AhGldA_0491_157-001 
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