






Het Kromme-Rijngebied 1999. - Dl.33 leiding daarvan tot de conclusie dat diens be-wering dat de groep uit deze inventaris af-komstig was op een veronderstellingberustte'&quot;. Leeuwenberg achtte het waarschijn-lijker dat het beeld uit de kerk van Wijk kwam.Van Kerkhof nam vervolgens schriftelijk con-tact op met Hendrik Hijmans in Dordrecht.Eerder had hij al een oud-ambtenaar ter secre-tarie, Van Bekkum, opgespoord. Deze was tij-dens de vondst op het stadhuis werkzaam ge-weest, maar kon ook geen nadere gegevensverstrekken. In september 1955 schrijft Hij-mans een uitgebreid antwoord aan de Wijksegemeentesecretaris. Het was hem bekend datde beeldengroep niet genoemd werd in de in-ventaris. Dat zei echter niet zoveel, omdat deinventaris zeer waarschijnlijk onvolledig was.Zo vermeldde deze in het geheel geen boeken,terwijl die er zeker waren, en al evenmin detoen in het Oud-katholieke museum in Utrechtberustende paramenten (liturgische kerkgewa-den) die zonder twijfel van de Bourgondischebisschoppen afkomstig waren. De Wijkseschilder en fotograaf Jan Roelof van

Nijendaalwas de eerste die Hijmans op het bestaan vanhet beeld had gewezen en erbij had gezegd datdit uit de Bourgondische nalatenschap kwam.Uit ervaring wist Hijmans dat de mededelin-gen van Van Nijendaal betrouwbaar waren.Bovendien had R. van Luttervelt tijdens eenlezing in 1947 over het Wijkse bisschoppelijkhof voor het Koninklijk oudheidkundig ge-nootschap in het Rijksmuseum het ezeltje ten-toongesteld 'als afkomstig uit de Bourgondi-sche verzamelingen'. Concluderend vroeg Hij-mans zich af 'of het hier niet gegaan zou zijn.zoals het zo dikwijls gaat: Jan zegt &quot;het zou zokunnen zijn&quot; - Piet zegt &quot;het zal wel zo zijn&quot; -Klaas zegt &quot;het is zo!&quot; Waarbij ik dan min ofmeer de rol van Klaas vervuld heb, mijzelfsondanks'. Tenslotte liet Hijmans weten altijdverheugd te zijn om weer iets uit zijn geboor-testad te horen en om behulpzaam te kunnenzijn bij het onderzoek naar haar historie.Daarna blijft het stil rond het beeld in Wijk tot1968. Blijkbaar heeft L.C.J.M. Rouppe van derVoort, afdeling Archief van het stadhuis teWijk bij Duurstede, toen informatie

gevraagdbij het Rijksmuseum over het beeld 'Mariamet het kind', want op 13 december 1968 laatW. Halseman-Kubes, wetenschappelijk ambte- naar van het Rijksmuseum, hem weten waarhet beeld is gevonden, wanneer het is aange-kocht en waar het in de literatuur besprokenwordt. Hij baseerde zich daarbij vooral op hetartikel dat Leeuwenberg in 1956 in het Bulle-tin Rijksmuseum aan de houtsculptuur wijd-de&quot;. Hoewel het, aldus Leeuwenberg, nietmeer was na te gaan op welke wijze het beeldop de zolder van het raadhuis terecht was ge-komen, verwees hij naar de vele voorbeeldenwaarbij tijdens de beeldenstorm de vroedschapzich ontfermde over de voorwerpen uit de ker-ken en deze in stadhuizen opborg. Een andere,minder waarschijnlijke mogelijkheid noemdehij de veronderstelling van Hijmans als zou hetuit kasteel Duurstede afkomstig zijn. Kunsthistorische waarde De Wijk.se houtsculptuur werd vanaf haar ont-dekking in 1903 door de kenners als een'merkwaardig geval', een 'fenomeen onder debeeldhouwwerken' beschouwd vanwege haargrootte en zeldzame voorstelling'-.

Dergelijkegrote voorstellingen (de beeldengroep is 107cm hoog) zijn schaars. Raadselachtig is ook defunctie van het vroeg 16de-eeuwse beeld. Voorprocessies kon het geen dienst doen. Vanwegede afgeplatte achterkant wordt het als wandtl-guur opgevat, mogelijk als hoofdtafereel vaneen altaaropstand. Het wordt tegenwoordig be-schouwd als een werk van Noord-Nederlandseherkomst, mogelijk afkomstig uit een Utrecht-se werkplaats. De beeldengroep is niet meercompleet: waarschijnlijk ontbreekt Jozef. Bo-vendien is het licht beschadigd.In het eerder genoemde artikel dat Leeuwen-berg in 1956 aan 'De vlucht naar Egypte'wijdde, beschrijft hij de aantrekkingskrachtvan het Wijkse beeld: 'Een van de beeldhouw-werken, die in de verzameling van middel-eeuwse kunst in het Rijksmuseum immer weerde aandacht trekt, is een Moeder met haarKind, gezeten op de rug van een stapvoetsgaande ezel. De charme, die van deze groepuitgaat, schijnt zowel jong en oud, leek alskenner te fascineren. Men ondergaat bij ditbeeldhouwwerk niet het spel van afwisselendevolumes, geraffineerde contouren of

van derhythmische verdeling van vlakken en lijnen,maar hier geniet men een folkloristische, eenintiem-huiselijke weergave van het dier en zijn 60




