


Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 dorp'. Dit type dorp wordt primair geken-merkt door de ligging van boerderijen aantwee min of meer parallel lopende wegen(de huidige Dorpsstraat en het Ambachts-pad) met daartussen een gemeenschappelijkeopen ruimte (de huidige boomgaard enbrink). Gestrekte esdorpen dateren door-gaans uit de Karolingische tijd, watovereenstemt rnet de datering van de aarde-werkvondsten. 1126 Ergens in het jaar 1126 laat Godebald, bis-schop van Utrecht (1114-1127), zijn klerk invoor ons indrukwekkend Latijn neerschrij-ven: 'Igitur ego Godebaldus, Dei gratiaTraiectensis episcopus, paludem, pertinen-tem ad Amerungon et Thornen et Coten,quam semper prepositi quidem Majoris ec-clesie cum fratribus suis possederant ...'. Hetkomt er in deze oorkonde op neer dat bis-schop Godebald verklaart dat het tussenAmerongen, Doorn en Cothen gelegenbroekland weer eigendom is van hetUtrechtse Domkapittel, zoals dat voorheenook al het geval was. De oorkonde is van be-lang omdat daarin de vroegst

bekendevermelding van de naam Cothen staat. Hetoriginele document zelf is verdwenen. Ge-lukkig heeft iemand er aan het eind van detwaalfde eeuw een afschrift van gemaakt.Samen met afschriften van andere oorkon-den is dit te vinden in een handschrift dat alshet 'Liber Donationum van de Dom' bekendstaat. Kleine boerderijen Waar komt de naam 'Cothen' of 'Coten',zoals het wordt uitgesproken en eertijds ookwel werd geschreven, vandaan? Wat bete-kent het? Namen van plaatsen hebben vaakeen geografische achtergrond. Dit zal metCot(h)en ook wel het geval zijn. Het Micldel-nederlandsch Handwoordenboek vanVerdam (1911) geeft bij 'cote': hut, huisje.Wij gebruiken vandaag nog het woord 'kot',dat hetzelfde betekent (vergelijk het Engelse'cottage'). 'Coten' is een meervoudsvorm enstaat dan voor hutten, huisjes. De bewonerdaarvan werd 'coter' of in modern Neder-lands 'keuter' genoemd. Vandaar de De Brink te Cothen vanuit het Ambachtspad (Dia auteur,april 2003) overstromingsgevaar zijn geweest. Waar-schijnlijk hebben er hier

en daar langs deKromme Rijn indertijd wel lage dijken ofkaden gelegen. De Prins Hendrikweg teWijk bij Duurstede en de Groenewoudseweg(ooit de Hooghe wegh of Cothense Dijck ge-noemd) te Cothen hebben of hadden hetaanzicht van een kade. Bovendien lag tussende Kromme Rijn en de Ossenwaard een stukdat het 'dijclant' (ca. 1390) werd genoemd.Niet alleen op de Brink en in de omgevingdaarvan wonen al meer dan 1000 jaar men-sen. Ook aan de overkant van de brug overde Kromme Rijn in de weg naar Langbroekzijn aardewerkscherven gevonden die daaropwijzen. Bovendien zijn langs die weg sporengevonden van pallisaden-greppels. De ar-cheoloog Braat sprak indertijd hetvermoeden uit dat hier sprake zou kunnenzijn van een houten woon-/verdedigingsto-ren aan de Rijn. (Zie verder mijn artikel'Speurtocht naar een onbekend kasteel (?) teCothen'.) Qua ruimtelijke vorm wordt de oude kernvan Cothen getypeerd als een 'gestrekt es- 62 Het Kromme-Rijngebied, 37-4 (2003)



Het Kromme-Rijngebied 2003. - Dl.37 aanduiding keuterboerderij. Dit alles klinktaannemelijk. Zeker ook omdat mensen dieCothen niet kennen soms de neiging hebbendie naam als 'Cotten' uit te spreken. Boven-dien is bekend dat in de oude kern van hetdorp een groot aantal erfjes lag, wat wijst inde richting van kleine boerderijtjes .Toch heb ik me altijd afgevraagd waarom nujuist Cothen zo is genoemd. In de middel-eeuwen bestonden immers alle dorpen in hetKromme-Rijngebied uit een verzamelingkleine boerderijen, uit 'coten' dus. Werkho-ven, Odijk, Bunnik, Houten en Doomhadden met recht ook de naam 'coten' kun-nen dragen. Langbroek is jonger en dateertuit circa 1150 en DorestadAVijk bij Duurste-de is een geval apart. In deze betekenis is,met andere woorden, de naam Cot(h)en nietecht onderscheidend.Waarom is Cothen dan toch 'coten' ge-noemd? Ik kan daarvoor twee redenenbedenken. De eerste reden zou kunnen zijndat die andere dorpen ook qua naam veelouder zijn dan de nederzetting die nu denaam Cothen draagt. De tweede reden

zoukunnen zijn dat de naam 'coten' toch eenandere betekenis en achtergrond heeft. Een 9de-eeuwse goederenlijst Inderdaad worden de bovengenoemde dor-pen in ieder geval enkele eeuwen eerder inde bronnen vermeld dan Cothen. Ze komenvoor in een oorspronkelijk rond het jaar 890 opgestelde lijst waarin de bezittingen van deUtrechtse kerk in onder meer het Kromme-Rijngebied worden opgesomd. Diebezittingen dateren uit de achtste en negendeeeuw, dus uit de tijd van voor de heerschap-pij alhier van de Noormannen. Het eerstedeel van de - in het Latijn gestelde - lijst be-vat bezittingen te beginnen met die 'inDorestad alsmede in alle andere plaatsenvanaf aldaar tot aan de zee en op de eilandenen in de andere gebieden die bij de zee lig-gen'. Met Dekker vind ik het merkwaardigdat Cothen niet in die lijst voorkomt. Dit integenstelling tot alle andere plaatsen in hetKromme-Rijngebied. Dekker zegt: 'Nu lijkt de naam Cothen nietzo oud en het is mogelijk dat de villa zich inde lijst verschuilt achter een oude naam, diewij niet kunnen thuisbrengen'. Blok, die

eenbelangwekkende studie van de lijst heeft ge-maakt, is van mening - en dit is voor onsvan belang - dat 'er in de lijst wel degelijkeen zekere geografische volgorde ontdekt[kan] worden'. Ook Henderikx is die me-ning toegedaan. In het eerste deel van delijst, die dus begint met Dorestad, treffen weonder meer de volgende reeks plaatsen aan:Ruperst (Rumpst bij Bunnik), Uuerken(Werkhoven), lodichem (Odijk), Fresdore(??), Bunninchem (Bunnik), Feedna (Vech-ten). Als we de plaatsen opsommen diemomenteel langs de Kromme Rijn (de grensvan het Romeinse rijk!) vanaf Wijk bij Twee op de kruising Dorpsstraat/Rhijnesteinstraat in 1969gevonden scherven (max. 15 cm) (Dia en collectie auteur) Twee aan In de Bogerd in 1969 gevonden scherven (max.10 cm) (Dia en collectie auteur) Het Kromme-Rijngebied, 37-4 (2003) 63












