
Tussen Rijn en Lek 1981 1. - Dl.15 1 -26- COTHEN. DORP AAN DE KROMME RIJN De geschiedenis van de dorpen in de Kromme Rijnstreek is voor een deel nogeen onbeschreven blad. Dit gaat zeker voor Cothen op. De meeste informatiekomt waarschijnlijk nog steeds uit het artikel van B. Voets (1) terwijl onlangsin dit blad nog een belangrijke bijdrage is geleverd aan de historische geogra-fie (2). Het artikel van Voets is kennelijk voor een belangrijk deel uitgangspuntgeweest voor de - anonieme - auteur van het boekje &quot;Cothen. Dorp aan deKromme Rijn&quot;, dat enkele weken geleden is uitgegeven door het gemeente-bestuur van Cothen. De sterke kant van het boekje is zonder meer het samengaan van tekst en af-beeldingen. De laatste bestaan uit een aantal pentekeningen van de hand vanmevrouw Bunjes. Ze geven onder andere de Brink, het gemeentehuis en debeide kerken weer. Vooral met de

Hervormde Kerk heeft Cothen, niet op delaatste plaats door de situering, een mooi historisch monument binnen haargemeentegrenzen. De grondslag van deze kerk ligt rond 1400, toen, nadat de vorige kerk groten-deels verwoest was, bisschop Frederik van Blankenheim aan de fabriek-meesters van de Cothense kerk toestemming gaf om het oude koor af te bre-ken en rond het verplaatste altaar een nieuw koor op te bouwen (3).Deze kerk brandde in 1672 af en werd deels verwoest tijdens de opmars vande Franse troepen. Het herstel werd sneller ingezet dan de auteur van het on-langs verschenen boekje suggereert (p. 7). Van dit herstel is een rekening bewaard gebleven van de Cothense schoutCornelis Junius over het jaar 1678 (4). Nu, 300 jaar later, zal opnieuw een restauratie van de kerk plaats vinden. Hier-mee en met het verschijnen van &quot;Cothen. Dorp aan de Kromme Rijn&quot; felici-teert Tussen Rijn

Lek en de inwoners van Cothen 1.     8. Voets, Katholiek Cothen in de branding der eeuwen, in: Archief v.h.Aartsbisdom Utrecht, LXVIII, p. 169-220. 2.     J. Kroes. De historische-geografie van de dorpsgebieden van Cothen,Nederlangbroek en Doorn, in: Tussen Rijn en Lek, 14® jg., nr. 4, p. 1-32. 3.     R.A.U., Biss. Arch., inv.nr. 9-1, fo. 26. 4.     R.A.U., Kapittel v.d. Dom, inv.nr. 3986. Het stuk draagt als aanduiding:&quot;Reeckeninghe, bewijs ende reliqua van alsuicken ontfanck ende uijt-geeff als Cornelis Junius, schoudt van Coothen, gehadt ende gedaanheeft ten behoeve van de kercke aldaar en het maacken van de brugge.&quot; Redaktie.
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