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ZOMER OP AMELISWEERD

Tussen zinnia’s en meisjesogen
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en ziel in kon stoppen’. Aﬂevering 2 van
Zomer op Amelisweerd.
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Museum verwerft uniek middeleeuws beeldje

Z Zittende

Maria met kind.

FOTO MUSEUM CATHARIJNECONVENT

UTRECHT Museum Catharijneconvent heeft een
uniek middeleeuws Mariabeeldje met kind verworven. De sculptuur uit circa
1480, wellicht van een
Utrechtse beeldhouwer, is
gisteren
gepresenteerd
door emeritus hoogleraar
Herman Pleij. Volgens Pleij
is het houten beeld van ‘nationaal belang’.
Het beeld is van hoge

kwaliteit en verkeert in
zeer goede staat. Het is wellicht vervaardigd door de
Utrechtse beeldhouwer
Adriaen van Wesel (ca 1417
- kort na 1490), omdat er
veel overeenkomsten zijn
met zijn werk. De sculptuur (28 centimeter hoog)
toont een zittende Maria
met een staand Christuskindje. Typerend zijn het
eivormige gezicht van Ma-

ria en haar golvende haren
met scheiding in het midden, wat duidt op een kunstenaar uit de omgeving
van Adriaen van Wesel.

Steun

Museum Catharijneconvent kocht het beeldje recent aan op de TEFAFbeurs in Maastricht. Dat
kon met steun van de Vereniging Rembrandt en do-

naties van vrienden.
Opvallend aan het beeld
is dat Jezus zijn hand op het
boek legt en zich als onderwijzer presenteert. Jezus
staat bovendien op de
grond, terwijl in de meeste
middeleeuwse sculpturen
Maria het kind op de arm
draagt. Opmerkelijk is ook
dat Jezus’ hemdje openvalt,
waardoor zijn genitaliën te
zien waren. Deze zijn later

weggehaald, waarschijnlijk
uit preutsheid. Het beeldje
is daarmee een verwijzing
naar de besnijdenis, die in
de middeleeuwen vereerd
werd.
Het beeld Zittende Maria
met kind is te zien op de
door Pleij mede als gastconservator
samengestelde expositie De zomer
van Herman Pleij, tot en met
4 september.

