


Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 De Brink in Werkhoven, gezien vanaf de Herenstraat (dia: Marijke Donkersloot-de Vrij, juli 1994) men aan de klachten van enkele omwonenden over gebrek aan licht in hun woning, vallende takken en de roetdauw veroorzaakt door de luis. Het ziet er nu naar uit dat we voorlopig kunnen blijven genieten van onze oude vertrouwde Brink! Deze zojuist geschetste ontwikkeling heeft bij mij de vraag opgeroepen: hebben er altijd lindebomen gestaan en hoe ging men hier vroeger mee om? De Brink, het centrum van Werkhoven Een brink was oorspronkelijk een gemeenschappelijke verzamel- of weideplaatsvoor vee, vaak gelegen aan een kruispunt van wegen en/of in het centrum vaneen dorp. Meestal vormden boerderijen en een kerk het hoofdbestanddeel van deomringende bebouwing. In een later stadium kreeg een brink meer de functie vaneen dorpsplein waar

markten en dorpsfeesten gehouden werden. De bebouwing



Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 Gedeelte van de Brink in Werkhoven. De muziektent is er in 1931 neergezet en dedorpspomp is herbouwd in 1964 naar het voorbeeld van de in 1955 afgebroken pomp (dia: Marijke Donkersloot-de Vrij, juli 1994) rond de brink veranderde daardoor ook van samenstelling. Zij werd uitgebreidmet een smederij, een school, een herberg annex gemeentehuis en woonhuizen,winkels en bedrijfjes van ambachtslieden. Of de Werkhovense Brink ooit de functie van weideplaats heeft gehad is nietbekend. De oudste gegevens over de Brink dateren uit de 17de eeuw. Aan destand van de boerderijen op 18de eeuwse afbeeldingen - zij staan met hunvoorzijde naar de Brink gericht - kan men afleiden dat de Brink toen al de func-tie van een dorpsplein had gekregen.



Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 ^&quot;^«^^&quot;^s^^ De Brink in Werkhoven in het midden van de 18de eeuw. In die tijd stonden er nog notebomen. Tekening door Paul van Liender, 13 juli 1750 (Brussel, Museum voor Schone Kunsten, verzameling De Grez) Notebomen De oudste bronnen die over de Brink verhalen, zijn te vinden in de archievenvan de Hervormde Gemeente Werkhoven. Daarin staat vermeld dat in 1637 opde Brink en op het kerkhof notebomen stonden. De walnoten die van dezebomen kwamen, werden eens per jaar bij opbod verkocht. Meestal werden zijopgekocht door de herbei^ier van herberg De Pellecaen. De opbrengst, dievarieerde tussen de 10 en 40 gulden, kwam terecht in de kas van de kerk. In hetjaar 1720 werd bijvoorbeeld door de ontvanger in het kasboek bijgeschreven:'Den 3 den september ontfange van de kerknoten, die bij publieke

v(er)pagtingeopgebragt hebben...11 gulden en 5 stuivers''. Het is al eerder gezegd: bomen hebben niet het eeuwige leven. Steeds werden erbomen gerooid, verkocht en opnieuw aangeplante In 1670 mocht MeyndertWoutersen, kerkmeester te Werkhoven, bijvoorbeeld 48 gulden en 13 stuivers 1.    Rijksarchief in Utrecht (RAU), Hervormde Gemeente Werkhoven (HGW), 105. 2.    Zie voor het soort bomen, en hun gebruik het naschrift van de redactie.



Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 i -f 7^ ^-^9 Fragment uit het kasboek van de ontvanger van de Hervormde Kerk in het jaar1720: in de een na laatste post staat dat op 3 september de kerkenoten 11 gulden en5 stuivers opbrachten (RAU, HGW, 105)



















Tussen Rijn en Lek 1994 4. - Dl.28 4 werd de opdracht gegund om 27 kruiwagens mest te leveren a / 0,25. De smid J.van Echteld mocht de boomhekken ter bescherming van de jonge boompjesleveren. Hiermee was een bedrag gemoeid van 53 gulden en 30 cent&quot;.Van deze bijna 100 jaar oude 28 lindebomen zijn er nu 19 ovei^ebleven. Het zijner nog genoeg om de Brink de bijzondere sfeer te geven, die door velen zozeerop prijs wordt gesteld. Met de juiste zorg (en dat mag best wat geld kosten!)kunnen wij allen hier hopelijk nog lang van genieten. Naschrift van Leen de Keijzer (lid van de redactie) over note-, iepe- en lindebo-men op erven en brinken. In de zeventiende eeuw steeg bij meubelmakers de vraag naar notehout. Op veelplaatsen werden daarom steeds meer notebomen geplaatst. Ook was daarbij deoogst van de walnoten een belangrijk motief. In de achttiende eeuw werdengekapte bomen

echter niet meer door jonge notebomen vervangen, maar dooriepebomen. Het hout van deze bomen werd gebruikt door wagenmakers. Hetzijn vooral de boeren die door de gestegen welvaart meer gebruik gingen makenvan koetsen, waardoor de vraag naar iepehout toenam. Midden negentiende eeuwveranderde dit weer. Toen werden op boerenerven, maar ook op kerkbrinken deiepebomen vervangen door lindebomen. Dit gebeurde niet alleen vanwege dehoutopbrengst, maar ook vanwege de bijzondere eigenschappen van deze bomen.Bij de huizen werden ze dikwijls op korte afstand van de gevel gezet en onder-houden in de vorm van leilinden om bescherming tegen de zon te bieden (voormeer informatie: L.J.M, de Keijzer, Inventarisatie leilinden. Intern rapportGemeentewerken Houten, 1983). Lindebomen hebben ook een insectenwerendewerking. Op de kleverige stof (roetdauw) die in de zomer van

deze bomenafdruipt, blijven vliegen en muggen vastplakken. Voor de bijenhouders zijn debomen interessant vanwege de bloesem, waar de bijen op afkomen. Voorts kande bloesem gedroogd worden om er lindebloesemthee van te maken, die ondermeer toegepast wordt in de volksgeneeskunst ter bestrijding van diverse kwaal-tjes. ----------------------------------------                    / 22. GW, 369. 14


