
‘Ons bestuur, in samenwerking met den hoofddirecteur 
van het Ryksmuseum, doet ernstige pogingen om 
twee albasten figuren (pleurants), waarvan één van 
de hand van den beroemden Nederlandschen beeld-
houwer Claus Sluter (gest. 1406) en het andere van 
zyn leerling en neef Claes van de Werve, afkomstig 
van de beroemde grafmonumenten respectievelijk 
van Filips den Stoute en Jan zonder Vrees te Dijon, 
voor het Ryksmuseum te verwerven.’ Zo begint een 
vertrouwelijke brief die op 25 juli 1939 door de toen-
malige voorzitter van de Vereniging Rembrandt, Ernst 
Heldring, werd verstuurd naar ‘ettelyke kunstvrienden’ 
– een klein aantal vermogende en kunstminnende 
Nederlanders – met het verzoek om financiële steun.

Eerder dat jaar was Frederik Schmidt-Degener, de 
hoofddirecteur van het Rijksmuseum, ter ore gekomen 
dat uit een Amerikaanse verzameling twee albasten 
rouwfiguurtjes van de praalgraven van de hertogen 
van Bourgondië op de markt zouden komen en dat 
het museum de kans kreeg deze te verwerven voor 
een bedrag dat rond de 70.000 dollar lag. Schmidt-
Degener zag hierin een kans om aan het einde van 
zijn loopbaan een oude wens in vervulling te laten 
gaan: de verwerving van een beeld van Claus (‘Claes’) 
Sluter (ca. 1350/60-1406), de uit Haarlem afkomstige 
hofbeeldhouwer van hertog Filips de Stoute van 
Bour gondië. Zoals gewoonlijk was geld het grote 
 probleem, en al helemaal in deze periode van econo-
mische  depressie en wereldwijde politieke onrust. 

Met een voortrekkersrol voor de Vereniging 
Rembrandt, die ‘een zoo ruim mogelyke bydrage à 
fonds perdu voor de verwezenlyking van deze eenige 
kans’ reserveerde, werden alle beschikbare gelden 
bijeengeschraapt. Zelfs de collectebussen van de 
Vereniging die in het museum hingen werden tussen-
tijds geleegd, iets wat nog ruim 400 gulden opleverde. 
Het mocht allemaal niet baten: uiteindelijk moest 
Schmidt-Degener met lede ogen toezien hoe de twee 
grafbeeldjes van Sluter en zijn naaste medewerker 
De Werve in 1940 in het Cleveland Museum of Art 
belandden. Verwarring rond een toezegging van een 
weldoener en de dreigende wereldoorlog hadden  
uiteindelijk roet in het eten gegooid. 

EEN UITZONDERLIJKE CALVARIE

De verrassing was groot toen zich vorig jaar een 
 mogelijkheid voordeed om deze gemiste kans alsnog 
enigszins goed te maken. In het voorjaar van 2020 
werd een uitzonderlijke beeldengroep aan het Rijks-
museum aangeboden die onmiskenbaar uit de directe 
artistieke ambiance van Claus Sluter in Dijon leek te 
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Claus Sluter 
eindelijk in 
Nederland

De ontdekking 
van een zeldzame, 

nagenoeg gave, 
Bourgondische 
Calvarie bij een 
kunsthandel in 

München leidde tot 
opwinding in het 

Rijksmuseum. Zeker 
toen de overtuiging 
groeide dat dit een 
werk van de grote 

beeldhouwer Claus 
Sluter moest zijn. 

Frits Scholten over 
een gemiste kans 
en een geslaagde 

aankoop.

Rouwfiguur van het 
praalgraf van Philips 
de Stoute, hertog van 
Bourgondië (1364-1404) 
Claus Sluter en Claus de 
Werve 
1404-10. Albast, H 41,7 cm
CLEVELAND MUSEUM OF ART

Aangekocht in 1940 uit het 
J. H. Wade Fund.
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NIEUWE AANWINST

Calvarie
Claus Sluter, toegeschreven aan
ca. 1390-1400. Buxushout, H 57 cm 
Bijdrage: € 350.000, waarvan 
€ 35.000 uit het Themafonds 
Beeldhouwkunst en € 25.000 uit  
het Schoufour-Martin Fonds
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM

Aangekocht in 2021 met steun van de 

Vereniging Rembrandt (mede dankzij haar 

Themafonds Beeldhouwkunst en haar 

Schoufour-Martin Fonds), het Mondriaan 

Fonds, en via het Rijksmuseum Fonds: de 

heer H.B. van der Ven en een anonieme 

schenker. 



stammen: een Calvarie, nagenoeg geheel gesneden uit 
één blok van het kostbare buxushout. Het is een ont-
roerend tafereel van slechts 57 centimeter hoog, dat 
Christus laat zien, genageld aan een kruis in de vorm 
van een naturalistische boom die licht om zijn eigen 
as is gedraaid en iets achterover helt. Het is de arbor 
crucis die volgens de traditie was gegroeid uit een twijg 
van de Boom des Levens in de Hof van Eden, geplant 
door Seth op het graf van zijn vader Adam. Omdat 
buxushout in de middeleeuwen ook met het hout van 
Christus’ kruis werd geassocieerd, vallen in deze Calvarie 
materiaal en voorstelling als het ware subtiel samen. 

Aan weerszijden van de stam staan de bedroefde 
Maria en Johannes de Evangelist op een zeskantig 
voetstuk, gehuld in mantels met zware, volle plooien. 
Halverwege zweeft een engel, gekleed als misdienaar, 
die oorspronkelijk een miskelk vasthield om het bloed 
van Christus op te vangen. Om de boomstam groeit 
een wijnrank, eveneens een verwijzing naar het mis-
offer. Christus zelf draagt een bijzondere helmvormige 
doornenkroon. Een iconografisch unicum in de beeld-
houwkunst is de scène in de holte onder de boom, 
waarin een leeuwin haar welpen verzorgt. Dat tafereel 
gaat terug op het middeleeuwse idee dat leeuwen na hun 
geboorte drie dagen dood blijven om pas door het likken 
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Detail met Maria

Detail met  
leeuwin en  
welpen
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en brullen van hun ouders tot leven te worden gewekt. 
Het staat symbool voor de drie dagen die Christus in 
het graf lag voor zijn wederopstanding.

SLUTER?

Na uitvoerige studie van de Calvarie – de eigenaar gaf 
ons tijdens de coronaperiode alle gelegenheid het stuk 
langdurig te onderzoeken – groeide het besef dat dit 
bijzondere sculpturale kleinood een werk van Claus 
Sluter zelf moest zijn of althans uit zijn atelier moest 
stammen en direct onder zijn leiding was vervaardigd. 
Talrijke sterke stilistische parallellen met Sluters drie 
hoofdwerken in Dijon (het praalgraf voor Filips de 
Stoute, de levensgrote beelden van hem en zijn vrouw 
aan het portaal van de kloosterkerk in Champmol en 
de beroemde, zogenaamde Mozesput aldaar), maar 
ook de zo vernuftige iconografie, het nadrukkelijk 
 naturalisme en de C14-datering van het buxushout 
(diep in de 14de eeuw) sloten uit dat hier een getalen-
teerde navolger van Sluter aan het werk was geweest. 
Steun voor de toeschrijving van een achttal kenners in 
en buiten het museum maakte de case rond.1 Voor het 
eerst kon aan het kleine, maar monumentale oeuvre van 
Claus Sluter een geheel nieuw facet worden toege-
voegd: dat van de beeldsnijkunst in hout en op klein 
formaat. Zo markeert deze Calvarie het indrukwek-
kende openingsakkoord van een traditie die vooral in 
de 15de en vroege 16de eeuw in de Lage Landen tot 
grote bloei zou komen, onder andere met gebedsnoten 
en andere devotiekunst in buxushout. 

SLUTER IN HET RIJKSMUSEUM

Dat Schmidt-Degener zich in 1939 zo had beijverd  
om een werk van Claus Sluter in het Rijksmuseum te 
krijgen, was niet zonder reden. Voor hem, en voor de 
kunsthistorici van een generatie eerder, stond deze 
grote Nederlandse beeldhouwer voor het begin van 
een radicaal nieuw naturalisme in de kunst. Die stijl-
vernieuwing zou ruim twee eeuwen later culmineren 
in het werk van Rembrandt, zoals Schmidt-Degener in 
1906 in een ambitieus artikel getiteld ‘Rembrandt, Claus 
Sluter et Jean van Eyck’ al had betoogd. Tekenend is 
ook dat hij kort nadat hij in 1922 was aangetreden als 
hoofddirecteur van het Rijksmuseum een levensgroot 
gipsafgietsel van Sluters Mozesput bestelde. Het gevaarte 
werd opgesteld in de Voorhal van het museum, in een 

rechte lijn met de Nachtwacht aan de andere zijde van 
de Eregalerij. De vaderlandse kunstgeschiedenis werd 
zo door hem in één groots museaal gebaar samengevat. 

Die reputatie van Claus Sluter, als Hollands beeld-
houwer van internationaal formaat, was in de tweede 
helft van de 19de eeuw rap gegroeid en leidde er ook toe 
dat hem een hoofdrol werd toebedeeld in het decoratie-
programma van het nieuwe Rijksmuseum van architect 
Cuypers. Maar liefst vier keer is hij vertegenwoordigd 
in de versieringen van het gebouw. We vinden hem te 
midden van een schare andere prominente kunstenaars 
in het reliëf boven de onderdoorrit aan de voorzijde,  
in een groot tegeltableau op de zuidgevel, in een schil-
dering in de Eregalerij en ten slotte, als belichaming 
van de middeleeuwse beeldhouwkunst, in een gebrand-
schilderd raam in de Voorhal (met de foute voornaam 
Jan eronder). 

Vanzelfsprekend werd het steeds als een groot 
gemis gevoeld dat er geen origineel werk van Claus 
Sluter in het museum te zien was. Dat zo’n tachtig jaar 
na Schmidt-Degeners onfortuinlijke poging toch een 
prachtig werk van hem voor het Rijksmuseum kon wor-
den verworven, is de vervulling van een langgekoesterde 
wens om de bloei van de Bourgondisch-Nederlandse 
beeldhouwkunst op het allerhoogste niveau te tonen. 
Niet met een gipsafgietsel, maar door een schitterend 
authentiek beeldhouwwerk, toegeschreven aan een 
van de grootste vernieuwers van de late gotiek.

Frits Scholten

Senior conservator beeldhouwkunst Rijksmuseum
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Voorhal van het 
 Rijksmuseum met een 
gipsafgietsel van de 
zogenaamde Mozesput 
van Claus Sluter uit  
Dijon, 1934. 

‘Jan Sluter’
William Francis Dixon
1884. Gebrandschilderd 
glas-in-loodraam,  
265 x 105 cm
RIJKSMUSEUM, AMSTERDAM 

(VOORHAL) 

Noot

1. Met bijzondere dank 
aan prof. dr. Susie Nash, 
Courtauld Institute  
Londen, dr. Victor Schmidt, 
Universiteit Utrecht, prof. 
dr. Hugo van der Velden, 
Universiteit van Amsterdam, 
Guido de Werd, Keulen,  
en mijn Rijksmuseum- 
collega’s Friso Lammertse, 
Bieke van der Mark,  
Pieter Roelofs en  
dr. Matthias Ubl.


