Tussen Rijn en Lek 1993 3. - Dl.27 3 Brood voor de armen van Cothen' Ad van Bemmel* Hadden Jan Gerritse Bieser en Elisabeth Rudolff Claas Rooyen dochter iets goedte maken toen zij op 20 november 1532 verschenen voor schout en schepenenvan Wijk bij Duurstede? Dat verhaalt de geschiedenis niet. In ieder geval gavenzij op die datum aan de toenmalige kerkmeesters van Cothen, Diederik AartsenVerwey en Jan van Vulf>en, voor 'eeuwiglijk en erffelijk' een 'mud goed weyds'.Van dit tarwe moeten de kerkmeesters elk jaar goed brood laten bakken datvervolgens onder de armen van Cothen moet worden verdeeld.Een mud tarwe stond in de provincie Utrecht indertijd ongeveer gelijk met 120liter.^ De tarwe is afkomstig van drie morgen land achter een boerderij aan deWijkersloot te Wijk bij Duurstede, over de Oude Wetering heen waar boven devicarie van Wijk bij Duurstede en waar beneden de erven van

Ludolff Clasenzijn gelegen. Omdat het tarwe afkomstig is uit Wijk bij Duurstede, wordt in destukken steeds van 'Het Wijkse Mud Weid' gesproken. Jan Gerritse Bieser en Elisabeth Ludolff Claas Rooyen dochter hebben hunzaakjes goed geregeld. Elk jaar krijgen de kerkmeesters van Cothen tarwe enlaten ze er brood van bakken voor de armen van Cothen. Ongeveer 220 jaarlang gaat dit goed. Totdat in de jaren 1752-1753 schout en schepenen van Cothenzich er mee gaan bemoeien. Ze maken het de betrokken kerkmeester, Comelisvan Eek, onmogelijk de tarwe onder de noodlijdende armen van Cothen teverdelen. Schout en schepenen zijn dat zelf gaan doen. Waarom is onduidelijk.Tot eigen meerdere eer en glorie? Is hier sprake van onvrede tussen het overwe-gend katholieke gerecht en de protestante kerk? Zijn er soms meer katholiekearmen dan protestante armen? Wie zal het zeggen. * Dr. A.A.B. van

Bemmel is sociaal-geograaf en al geruime tijd bezig met onderzoek luar de VanBenunels en Cothen. 1. Gebaseerd op een in mei 1974 aan mij door de heer A. van Eek te Cothen (overleden najaar 1990)ter hand gestelde kopie van een akte in het bezit van zijn familie. De akte bevindt zich ook in hetArchief van de Hervormde gemeente Cothen onder inv.nr.26 (Rijksarchief in Utrecht).2. ]M. Verhoeff (1982), De oude Nederlandse maten en gewichten. Amsterdam: P.J.Meertens Institutit, p. 81. 28

