
Het Kromme-Rijngebied 2001. - Dl.35 De Ridder van Wijk Een tinnen ruiterfiguurtje van omstreeks 1300 Herbert Sarfatij* vondst werd in 1967 bij de start van de moder-ne langdurige opgravingen gedaan.- Sedertdienis in de vele jaren van archeologisch graafwerkdie volgden niets vergelijkbaars op deze vind-plaats te voorschijn gekomen. Gegevens vanelders die het voorwerp in een ruimer kaderzouden kunnen plaatsen waren er destijds nau-welijks. Ook op dit punt is er sindsdien nietveel bij gekomen. Zo bleef de vondst een uni-cum, raadselachtig en intrigerend.De voorstelling {afb. la) geeft, zoals gezegd,een ruiter te zien die in draf naar rechts gaat engevat is in een cirkelvormige parelrand (dia-meter 53 mm). Het opgetuigde paard is over-dekt met een wapenkleed dat in de vaart op-waait. In het zadel zit een geharnaste en ge-spoorde ridder die in de rechter hand eenzwaard geheven houdt en met de linker zowelde leidsels van het paard als een schild voor deborst vastheeft. Het schild vertoont een wapendat het beste omschreven kan worden als geke-perd in vijf delen.

Tussen voor- en achterbenenvan het paard bevindt zich een stukje 'opvul-ling' dat aan een golvend oppervlak doet den- Het unieke tinnen ruiterfiguurtje, waaroverdit artikel gaat, is helaas zoek. Eind 1969 ishet door de Rijksdienst voor het Oudheid-kundig Bodemonderzoek in bruikleen gege-ven aan de gemeente Wijk bij Duurstede.Samen met andere archeologische voorwer-pen was het in de jaren '70 van de vorigeeeuw te zien in een van de vitrines in hetoude stadhuis aan de Markt. Sinds 1992,maar waarschijnlijk al sinds circa 1982 toende vitrines zijn leeggehaald, is het ruiterfi-guurtje spoorloos. Wie van de lezers kanhelpen? (de redactie) Een ridder te paard Bij de opgravingen van het vroeg-middeleeuw-se handelscentrum Dorestad te Wijk bij Duur-stede' zijn, welhaast vanzelfsprekend, ook talvan vondsten uit andere perioden te voorschijngekomen. Een van de merkwaardigste was weleen rond lood-tinnen insigne van later tijd metde voorstelling van een ridder te paard. De 1. Ruiterfiguurtje uit Wijk bij Duurstede; lood-tin legering; diameter 53 mm. Rijksdienst voor het

Oudheidkundig Bodem-onderzoek, vondstnummer WbD 810. (a) voorzijde, (b) achterzijde (foto ROB) Het Kromme-Rijngebied, 35-1/2 (2001) 23






















