
Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 KANTONNAAL EN STEDELIJK MUSEUM VAN WIJKBIJ DUURSTEDE GEOPEND Als secretaris van de Stichting Kantonnaal en StedelijkMuseum Wijk bij Duurstede werd ik gevraagd u via het or-gaan van de historische kring Tussen Rijn en Lek iets te ver-tellen over de tentoonstelling, welke door affiches bekendheidhoopt te krijgen onder de naam &quot;DORESTAD, een beeld vaneen opgraving&quot;. Je dreigt - zeker als je over zo'n onderwerp al zo'n drieof vier min of meer uitgebreide artikelen hebt geschreven -wel wat uitgeput te geraken in orginaliteit en daarom zou hetmogelijk kunnen zijn, dat u zo links en rechts wel wat aanteksten terugvindt, maar het belangrijkste is eigenlijk wel, datde leden van de historische kring wat te weten komen over denieuwe start, die we in Wijk hebben gemaakt, en die - latenwe het hopen - in een fortuinlijke race met een in lengte

vanjaren goed succes zal worden gevolgd. Bijna 9 jaren geleden kwam er een voorlopig einde aaneen tentoonstelling, welke een ruim aantal jaren was opgesteldgeweest in de Bourgondische toren van de rulYie van kasteelDuurstede. Het toezicht bleek niet meer voldoende te zi jn ende feestvierende menigten, die van tijd tot tijd de oude burchtbezochten bleken soms niet de gave des onder^cheids te be-zitten, die verwacht mag worden van de museumbezoeker. Het geeft nu eenmaal geen pas, dat men - hoe groot defeestvreugde ook is - de 16e eeuwse hellebaarden in de zolder-balken werpt om er de volgende dag de Inspecteur van deroerende monumenten uit Den Haag tegen aan te laten lopen. Gelukkig is deze periode voorbij en er is een nieuweaangebroken. Zoals een ieder in de pers heeft kunnen lezen. 21



Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 opende Z.E. Minister van Doorn op 20 mei de nieuwe ten-toonstelling. In zijn toespraak bracht hij de moeilijke positievan de gemeente als eigenaar van de grond naar voren,&quot;Het zal je maar gebeuren, dat op je terrein een belangrijkearcheologische vondst wordt gedaan, en in het bijzonder als&quot;je&quot; een gemeente bent, die juist het voornemen heeft de zodringend nodige uitbreiding te verwezenlijken&quot;, aldus deminister. Naast de berrarde positie, waarin het stadsbestuur vanWijk zich bij het begin van de opgraving bevond, is een be-langrijk deel van het leed geleden, nu in goed overleg elk jaareen urgentieplan wordt opgesteld, waar men het eerste zal graven.De minister dankte dan ook de gemeente voor de steun en mede-werking, die zij aan het zo gewichtige onderzoek heeft gegeven,terwijl hij haar tevens geluk wenste met de bereikte resultaten.De Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodemonderzoek werduiteraard door de minister ook in het volle licht geplaatst.Na de &quot;sprong in het duister&quot;, die in 1967 zijn aanvang nam,is er toch een zodanige tip van de sluier van het verledenopgelicht, dat de geschiedenisboekjes er toch wel eens vooromgewerkt moeten worden. Zoals ik al zei: de nieuwe expo-sitie heeft de titel gekregen van &quot;Dorestad, een beeld van eenopgraving. Zeker, de opgraving van de afgelopen jaren is waarachtig&quot;een beeld van een opgraving&quot;. Ze biedt immers zovele as-pecten van het archeologisch onderzoek een kans. Die aspectenbetreffen niet alleen de stedebouwkundige samenstelling van denederzetting Dorestad, maar ook de betekenis van die neder-zetting als handels centrum, van waaruit men en waarmee mencontacten had. De relaties welke deze nederzetting had be-troffen het gehele Scandinavische en Oostzeegebied, het DuitseRijngebied, Frankrijk

en de overzijde van de Noordzee, waarook Londen een goede bekende was. En dan dient men toch te 22



Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Mejuffrouv/ A.C. Thiene stelt - onder het toeziend oog van minister, burgemeester enarchivaris - het museum in gebruik.



Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 bedenken, dat de bewoner van deze nederzetting net als wijvandaag hard moesten werken om in het levensonderhoud tevoorzien, waarbij toen de risico's van het bestaan nog kwets-baarder waren dan thans. Plunderden de Noormannen er niet ?Hadden de elementen in dit aan water zo rijk gebied niet vaakvrij spel? Maar er was - net zo goed als nu - ook een zekerecharme aan het leven. De vrouwen versierden zich met kralenen Fibulae, terwijl men, getuige de kamrestanten, zich toch ookzorgvuldig kapte. En zeker heeft hier de wijn rijkelijk gevloeiden zal men met fiches en dobbelstenen een spel gespeeld hebben.Daarbij zal het er voor die tijd misschien wel een Monte-Carlo-achtig zijn toegegaan. Het zijn juist al deze dingen van het leven, die uit dediverse opgravingen van Dorestad te voorschijn zijn gekomen.En het mag bekend heten, dat er meer dan eens werd gegraven.Eerst door zeker toeval in

1840/41. De &quot;behoeftige volksklasse&quot;,zoals dat toen heette, zag zich door het mislukken van de oogstgenoodzaakt op andere wijze in zijn levensonderhoud te voorzien.De wetenschap, dat er in de nabijheid van de Hoogstraat en deCothense Zandweg nogal wat beenderen in de grond zaten, dievan tijd tot tijd met het ploegen mee naar boven kwamen, bleekeen niet onaanzienlijke bron van inkomsten te zijn. Vele hon-derden mudden verdwenen naar de beendermeelfabrieken, waarze tot kunstmest werden vermalen. De toenmalige directeur van het Rijksmuseum voor Oudhedenin Leiden Dr. L.F. Janssen heeft, na bij de zaken betrokken tezijn geworden, zeer veel vondsten gered en de opgraving insystematische banen geleid. Een tussentijdse opgraving door stadgenoot J.F, Croockewitin de jaren 1879/80 gaf in verhouding niet veel nieuws, maarDr. J.H, Holwerda bracht het oude Dorestad opnieuw in de aan-dacht tussen 1923 en

1928. Hij onderzocht slechts een kleingedeelte van &quot;De Heul&quot;. 24



Tussen Rijn en Lek 1975 2-3. - Dl.9 2-3 Toch waren zijn vondsten mede aanleiding om het diep-gaande onderzoek van de afgelopen jaren een stevige basis tegeven. Het zijn juist de laatste jaren (1967 - 1975) geweest, diede wetenschap een duidelijk beeld hebben gegeven van watDorestad nu eigenlijk geweest is. Opmerkelijk zijn natuurlijk de grote huizen, die doorgaanshaaks op de rivier staan. Enorm is het aantal waterputten, datin de grond werd aangetroffen. Veelal bleken de ondereinden vande eikenhouten duigentonnen nog in tact omdat de grondwater-spiegel in het Wijkse gebied zo hoog is. We mogen wel dankbaar zijn, dat die grondwaterspiegel zohoog is geweest, want de eikenhouten duigen konden daardoorjuist nog worden gedateerd. Het is een trouvaille van formaat,dat men kans gezien heeft langs dendrochronologische weg enkeleputten in het gebied van Dorestad te dateren en daarmee

ook hetbestaan van Dorestad binnen zekere tijdsgrenzen af te bakenen. Ik hoop, dat dit eigenlijk toch maar korte verhaaltje uaanleiding zal geven het nieuwe museum over Dorestad te gaanbezoeken. Alle gasten worden met open armen ontvangen, nietalleen uit Wijk en het overige deel van het Sticht, maar ookuit het gehele land en zelfs uit geheel Europa. Verschillendegroepen buitenlanders bezochten reeds de tentoonstelling.Waarom eigenlijk ook niet. Had immers Dorestad met zijn naarschatting mogelijk + 2000 inwoners voor die tijd niet een alureals Rotterdam nu? Als internationaal centrum genoot Dorestadeen grote vermaardheid en daarom acht ik het bepaald niet uit-gesloten dat behalve Fransen (Parisii) Engelsen (Londinium) Belgen(Quentovic) en Duitsers (Badorf, Tating) ook Denen (Haitabu),Noren (Kaupang) en Zweden (Birka) zich bij voldoende bekend-heid interesse zullen hebben. Misschien

zullen we er zelfs eensmet veel tolkhulp de Russen (Novgorod) verwelkomen; wie zal het 25
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