
1)1 SOI S I E R DORPSBRINK 

Spoedig daarop ging men ook over tot verkoop van gronden die eer-
tijds tol de gemene gronden hadden behoord. Schout en schepenen 
werden hiertoe geautoriseerd door de buren (Soestenaars), na ge
houden buurspraak. Meestal betrof het een perceeltje grond, dat 
reeds in bezit was genomen en waarop een getimmerte (huisje of 
S< huur) was gebouwd. 

Langzamerhand werden stukken grond aan het gezamenlijk ge
bruik onttrokken en verrezen er huisjes op de meentgronden, waar
toe He brink behoorde. Op 21 maart 1593 werd bepaald, dat Gijsber! 
Alpherss. ca." op die gemeente aan de Bovenboom opt Cort Eyndt 
bij den Bovenwegh een huysken sal moegen timmeren." Dit huisje 
staat niet op de Brink, maar in de burnt van de tegenwoordige 
Ferdinand Huyeklaan, waai de toestand precies zo was als op de 
Brink. De Bovenweg is de huidige Torenstraat, die vroeger Dood- of 
Bovenweg werd genoemd. Waar dit huisje precies moet hebben ge
staan is niei vast te stellen, daar wij al schreven, dat het Kort End 
<^cvi\ weg was, maar een buurtschap. Bij de dood van de langst 
levende der echtgenoten zou bet buisje moeten worden afgebroken 
„ende die gront sal alsdan wederom tot meente moeiten blijven 
leggen/' 

Omstreeks 1611! besloten de buren de brink wederom te verhuren 
en de huurpenningen te gebruiken voor een aflossing van „deselve 
gemeente." Er werd evenwel bij geconditioneerd, dat wanneer alle 
plaggen daarvan verkocht waren, dezelfde Brink „ten Profijte van 
de gemeene buyren" zal blijven liggen en „yder ingeseten en gemeen 
buyrman van voor meent met beesten en peerden ofte anders ge
b r u i k t ie worden." De Brink zou aan verschillende perceeltjes 
verpacht worden voor de tijd van drie jaren. Na afloop hiervan, 
wanneer men in die tijd de gehele Brink bad afgeplagd, zou de/e in 
/ u geheel kunnen worden verhuurd, wat dan eveneens voor drie 
jaren zou geschieden. Daarna zouden de oude collectiviteiten der 
buren weer baar rechten kunnen laten gelden. 

In 1649 beginnen de verpachtingen van de/e brinkgronden. Tel
kens worden er zeventien blokken verhuurd, in de buurmeesters-
rekeningen lopende van 1684 tot 1687, trollen wij onder de post 
inkomsten deze aan. 9) 

i Tstelyck van fan Huybers Stael wegens pacht van hel eerste block ƒ9-10-0 

Daarna volgen meer notities aangaande dv/.c verpachtingen, o.a.: 

„Noch onti;mi;rn van ( Hais Zegerts Schouten wegens pachl van het vierde block 
brinck tic somme van / 12- 17 - o 

Vooral was vastgesteld, dat ieder huurder het gehuurde land niet 

u) Oud-archiel gemeente Soest, no. It. 
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Getimmerten aan de /»rink te Soest, in 1955 gesloopt. 
Foto J. ('. Stevens, Hilversum. 

anders mocht gebruiken dan er beesten op te laten weiden, dus alleen 
als weidegrond gebruikt mochl worden, /onder daarvan aarde of 
plaggen te halen. Wanneer de stallen werden uitgemest mocht een 
ieder zijn beesten op de Brink laten lopen tot de maand mei, langer 
niet. Mestpluizen ( = mesthopen) mochten op de Brink worden 
opgeslagen, een oud recht dat nog is blijven bestaan en herinnert 
aan het gemeenschappelijk gebruik van de Brink. In die tijd is de 
Brink voor normaal verkeer ongeschikt, want niet alleen sloegen de 
boeren er mest op, maar zij groeven er ook ,,drain uylen", ver
moedelijk opslagplaatsen waarin men vloeibare mest bewaarde of 
„d r a f een afvalprodukt van de bierbrouwerijen (dat als veevoeder 
werd gebruikt). 

Ol' de soester boeren in die tijd, inderdaad „draf als veevoeder 
hebben betrokken, lubben wij niet met aan zekerheid grenzende 
juistheid kunnen vaststellen. De vele bierbrouwerijen in Amersfoort 
kunnen dit afvalprodukt geleverd hebben aan de landbouwers en 
veehouders in de naburige dorpen. Wanneer de/e ..draflruylen" 
werden leeggeschept, dan moesten zij hinnen vierentwintig uren 
worden gedempt, evenals de galen waar leem uit werd gehaald. 1()) 
Evenmin mochten er zoden worden gestoken op de meeni. Dit woord 
„meent" vinden wij thans nog terug in het weggetje genaamd: het 

10 ) Memorieboek van Soest 1623—1G55. Oud-archief gemeente Soest, no. 18. 
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Breemeeritje, dat beduidt gemeenschappelijke weide of veld; „bree" | 
hier in de betekenis van ,,breed" of „wijd". 

De /.oden of plaggen weiden voor verschillende doeleinden ge
bruikt. Ruige heideplaggen werden op het dak van de woning gelegd 
en dienden ter beschutting tegen sneeuw en regen. Aanvankelijk 
zullen de/e typische- socsier woninkjes, die nagenoeg verdwenen zijn, 

en riei.cn- of pannendak gehad lubben, maar waren zij eenvoudig 
mei stro gedekt, het goedkoopste materiaal dat. voorhanden was. 
Vaiulaai, 'dal tegen de heilst, wanneer het gure en slechte weer 
verwacht kon worden men een laag ruige heideplaggen op het dak 
Legde. Hel was wann en beschutte tegen de regen. Graszoden werden 
geblinkt om bijenkorven mee ai' te dekken, ledere boer en daggelder 
hield destijds één of HIKT stokken bijen. Gedurig nam het euvel van 
plaggensteken grote vormen aan, zodat schout en schepenen meenden 
dit te moeten verbieden. 

[tem dal ghene Ingeseten ghene plaggen van brinck sullen haelen ofte sticken, 
ó o m e 0p liaalimmen of bijkorven te decken, op te l-neren een g thien 
siuyveis ten behoeve als vooren" ' l ) . 

In L806 werd een huisje verkocht, staande en gelegen in het Korte 
Ent, „onder dese Geregte van Soest". Hierbij werd als voorwaarde 

Meld, dal de koper het recht kreeg om met paard en wagen naar de 
Brink te mogen rijden over de grond van zijn buurman. 
„Daar oostwaars Volke [anse Schoute westwaais loon Jansen Znydwaars Willem 
Visser i„ ten Noorden Den dooi Genoemde Volken Schouten ofte wie met Regt 
hi,r Naast Geleége mogte weesen mei een vrijen uyytwegh Na de Brink over de 
Grond van loon Jansen". 

Op genoemd tijdstip was de Brink nog te beschouwen als de gezamen
lijke bedrijfsruimte der soester boeren en kon er geen sprake zijn van 
een openbare weg. '-) Het was echter in de vorige eeuw, dat de 
Brink zijn colled iel karakter verloor en er een gebaande weg ont
stond oVer de oude brinkgronden. Met aangraven en plaggen steken 
hield tenslotte geheel op, waai door de Brink beter te berijden werd, 
;I| zullen er nog wel lange tijd mestpluizen zijn opgesteld, die het 
verkeer belemmerden. De Brink was schaars met bomen beplant. Het 
was altijd verboden geweest er bomen te planten, totdat men aan het 
eind van de 19e eeuw op de Brink er toe overging hier en daar een 
boom te planten. Pas in de jaren '30 plantte men van gemeentewege 
ter weerszijden van de Brinkweg populieren, die daar eigenlijk niet 

thuishoren. 
De brink blokken, die als wei- en hooiland in gebruik waren, zijn 

al iiU, en gemeenschappelijk bezit meer, maar behoren verschil
lende- boeren toe. Zij strekten zich uit in de richting van de rivier de 
Eem. ken nog bestaande scheisloot (op sommige plaatsen verdwenen) 
geelt de grens aan waai de brinkgronden ophielden. De oude be
naming Brink ol' Brinkweg veranderde men in Korte en Lange Brink-

ll) Memorieboek van Soest 1702-1735. Oud-archief gemeente Soest, no. 18. 
1-) Archief der hervormde gemeente van Soest, no. 15 a. 
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weg tijdens de aanleg van de spoorlijn Baarn - Utrecht, toen over tic 
oude weg een tunnel werd aangelegd, die de weg in twee helften 
verdeelde. Dit is echter niet helemaal juist want beide helften vormen 
nog één ononderbroken geheel. Soest echter kreeg moderne allures 
en hierdoor ontstonden onjuiste benamingen voor vele oude wegen, 
waaronder de Brink. Zondei raadpleging der bronnen en niet bekend 
met de historie van het oude dorp, meende men destijds het recht te 
hebben oude aanduidingen te vervangen door nietszeggende namen. 

De Brink heeft zijn landelijk karakter tot op heden welen te 
bewaren al zijn er in de loop der tijden meer en meer huizen aan
gebouwd, liet uitzicht op sommige punten is er nog vrij en on
belemmerd. Het fraaie uitzicht wordt echter ernstig bedreigd, door 
een uitbreidingsplan van het departement van waterstaat (het zo
veelste) dat een weg heelt geprojecteerd van Amersfoort naar baarn, 
dwars door de polder waaraan de Brinkweg is gelegen. Wanneer deze 
plannen verwezenlijkt worden, zal het aanzien radicaal veranderen; 
wat historisch en harmonisch groeide zal door moderne graafwerk-
tuigen in een ommezien van tijd worden opgeruimd. De oude boerde
rijen slingeren zich als een guirlande langs de Brink(weg), waarover 
nu het moderne snelverkeer raast, maar in tie hooitijd trekken nog 
altijd de hoog opgetaste wagens over deze dorpsweg, al zijn de paar
den vervangen door moderne tractoren(trekkers). 

Wanneer de nieuwe autoweg langs de Brinkweg eenmaal een leit 
zal zijn, dan blijft er weinig of niets meer over van het typische, 
karakteristieke, cïat de Brinkweg had, dat juist hier rigoureus wordt 
aangetast. Zelfs een vage herinnering, hoe het vroeger geweest moet 
zijn, blijft niet eens bestaan, daar het begrip „Brink" /al verdwijnen, 
dat nu nog voortleeft bij oude Soestenaren. De jongere huidige 
generatie heeft geen weet meer van de ontwikkeling en historische 
groei van de Brink(weg), die eeuwenlang onveranderd is gebleven. 

E. HEUPERS 

BOEK \ W l v O N D I G I N G 

Di. 1). Th. Enklaar, Hots/licht op velden van cultuur. Van Gorcum 8c Comp. 
N.W, Assen, I 'Kil. 

Niet lang voor het overlijden van de utrechtse hoogleraar dr. 1). Th . 
Enklaar - op 6 maart jl. - is dit boek verse henen, dat enige cultuur
historische opstellen bevat, die al eerder afzonderlijk waren gepubli
ceerd. Eén artikel „Stadsklerk of schout?", handelend over de auteur 
der Utrechtse Jaarboeken 1481-1483, heelt speciaal op Utrecht be
trekking. Het werd reeds aangekondigd in dit maandblad, jaargang 
1958 p. 81. 

Overigens is het hele boek bijzonder lezenswaardig. Prol. Enklaar, 
naar menselijke berekening veel te vroeg heengegaan, had een aan
gename manier van schrijven, waardoor hij kans zag om niet-mge-
wijden tot geïnteresseerde lezers te maken. de f. 
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