
Wie was Noy Gerrits of 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.i 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 



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’.ii 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 



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.iii 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.iv 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. 
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i In 1512/13 krijgt dit een vervolg met een getuigenverklaring van drie Harderwijkers en een rechtshandeling 

waarbij Jan van Hierde en Noeyge Gheritsz partij zijn, zonen van de oorspronkelijke partijen. (rec.bk. 132 f. 
214 vso) 

ii P. Berends, Het Oud-archief der gemeente Harderwijk. Tweede stuk. Regesten en index. (Harderwijk 1935) 
reg.nr. 680. 

iii Ibidem, reg.nr. 719. 
iv Gelders Archief, 0124 Hof van Gelre en Zutphen inv.nr. 4941 (NL-AhGldA_0124_4941 vanaf 0088). 


