


Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 12 frequent geconfronteerd worden met de 'spin-off' vandit standaardwerk. Voor velen is het immers de stimulansgeweest om via de handreikingen van 'Zuid-Beveland'Dekkers werk in de tijd stukje bij beetje voort te zetten. Aan de verdediging van bovengenoemd proefschrift doorDekker op 2 maart 1971 in de Lutherse kerk te Amsterdam,werd door A. Graafhuis in 'Tussen Rijn en Lek' aandachtbesteed. Hij schreef toen: 'Ons tijdschrift leent zichniet voor een uitvoerige bespreking van een proefschriftals dat van dr. Dekker. Ik heb alleen maar op het belangvan zijn studie willen wijzen en hoop bovendien, dat hetdoor hem aangekondigde onderzoek naar het laat-middeleeuwseWijk bij Duurstede te zijner tijd ook in publicatie zalresulteren. Ik ben er zeker van, dat onze voorzitter indat geval ons blad niet vergeten zal.' Wat noch Graafhuisnoch Dekker op dat moment wisten

was dat bedoeld onder-zoek tot een dusdanig substantieel en lijvig werk zou uit-groeien dat opname in 'Tussen Rijn en Lek' slechts infeuilleton-vorm mogelijk zou zijn geweest en met de ge-middelde omvang van het periodiek minstens 15 jaargangenin beslag zou hebben genomen. Kortom: wij mogen hetbestuur van de Stichtse Historische Reeks dankbaar zijn,dat het de zo goed verzorgde uitgave voor zijn rekeningheeft genomen. De studie van Dekker beslaat ongeveer 630 pagina'stekst, kaartjes en afbeeldingen, voorafgegaan door in-drukwekkende bronnen- en literatuurlijsten. Na een samen-vatting van 5 pagina's volgt tenslotte de uitgebreide enonmisbare index. Evenals dat het geval was met 'Zuid-Beveland' is hetuitgangspunt voor de studie geweest de relatie tussen deontginningen in een in geografische zin afgeperkte streeken het ontstaan en de ontwikkeling van de instellingenaldaar. Van de

afperkingen in onderwerp, tijd en ruimtegeeft de auteur in zijn inleiding een nadere precisering.Ging het in 1971 om een haast voor de hand liggendefysisch-geografische eenheid (Zuid-Beveland aan de voor-avond van de stormvloed van 1530), met het Kromme Rijngebiedligt de zaak wat minder eenvoudig. Voor de zuidgrens wordt







Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 15 31.12.1982. Dekker leest in aanwezigheid van enkelevrienden het dan nog slechts in type-schrift bestaandehoofdstuk over de oudste kerkgeschiedenis van Dorestadvoor. taten van zijn onderzoek naar de afdamming van deKromme Rijn in het onderhavige werk verspreid heeftweergegeven (voor de betreffende passages zie met namehet hoofdstuk over de waterstaatsorganisatie).* De ge- * maar ook zijn artikel 'De dam bij Wijk' in Tussen Rijn enLek jrg.15 (1981), nr.3, blz.1-26. (redactie)



Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 16 volgen van 1122 zijn immers, zoals Dekker heeft aange-toond, van groot belang geweest. Niet alleen betekendenzij de conditio sine qua non voor de ontginning derkomgronden op grote schaal, maar eveneens de aanlegvan de Vaartse Rijn en de oprichting van een samenwerkings-verband van interlokale aard ten behoeve van de zorg voorde Rijndam. Naar de auteur vermoedt is dit het oudstesamenwerkingsverband in zijn soort. De hoofdstukken 3 tot en met 5 behandelen achtereen-volgens de organisaties op kerkelijk, rechterlijk en water-staatkundig gebied, evenals de vorige hoofdstukken elk voor-afgegaan door een inleiding en afgesloten met een samen-vattend overzicht. In 'De kerkelijke organisatie' komt Dekker naar wij menenmet een nieuwe kijk op de oudste kerkgeschiedenis van Dore-stad/Wijk bij Duurstede. Zo geeft hij onder andere een nieuwevisie op de ligging van de

Upkirika of Bovenkerk. Hij lokali-seert deze in het stroomgebied van de huidige rivier de Lekten zuid-oosten van Wijk en wel binnen het castrum Dorestad.Via een helder betoog maakt de auteur de ligging van eentweede kerk, de Benedenkerk, in het andere centrum, het Rijn-kwartier, aannemelijk. Na de verwoestingen door de Noormannen begint een nieuwefase in de kerkelijke geschiedenis van het Wijk, dat ontstondten noorden van het oude castrum. Daar treffen wij al vroegeen houten parochiekerk gelegen aan de Steenstraat aan, dieals zodanig werd vervangen door een nieuwe kerk, toen deoude bij de ommuring in de 13e eeuw extra muros was komente liggen. Dorestad komen wij opnieuw tegen in Dekkers uiteen-zetting over de 9e en 10e eeuwse plattelandskerken. Opgrond van een nauwkeurige bestudering van de gegevensvan de zogenaamde Commemoratio en met gebruikmaking vande nieuwste gegevens welke

het onderzoek van dr. Henderikxdaaromtrent heeft opgeleverd, kan Dekker een voorname plaatstoekennen aan de Kromme Rijnstreek op kerkelijk gebied. Hijmeent dan ook, dat de vermelding uit de vita Anskarii datDorestad vele kerken rijk was (ibi sunt ecclesiae plurimae)niet naar het rijk der fabels hoeft worden verwezen. Daar-
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Tussen Rijn en Lek 1983 4. - Dl.17 4 23 De heren C. Dekker en L. de Keyzer heffen na afloop van deceremonie het glas. (Foto Bernard Bensdorp) voudsvorm magna opera op zijn plaats zijn geweest.Vanuit Zeeland immers kunnen wij niet meer om Zuid-Beveland heen, zelfs niet als ons reisdoel de Lange Janin Middelburg zou zijn. Wij laten het magna opera opzettelijkachterwege om ons aan te sluiten bij een eigen Zeeuwseterminologie. Daar vindt men het meer in Dekkers lijn liggenom te spreken van 'het wonder van Wemeldingen' waar het deauteur betreft en van 'de Dikke Dekker' waar het zijn werkover Beveland aangaat. Hoe deze termen er met betrekkingtot de Kromme Rijn gaan uitzien zullen wij over 12i jaarbekijken. Heinkenszand, 23-11-1983 P.C.B. Maarschalkerweerd
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