
Na aankomst in Nederland in de zomer van 1947 maakte 
de piëta decennialang deel uit van de rijkscollectie (thans 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed). Vanaf 1953 werd 
het beeld in bruikleen gegeven aan het Aartsbisschop-
pelijk Museum Utrecht, dat in 1976 opging in het Rijks-
museum Het Catharijneconvent. De oorspronkelijke 
herkomst was onduidelijk en het duurde jaren voordat 
onderzoek van de Restitutiecommissie uitwees dat het 
beeld tijdens de Tweede Wereldoorlog in Frankrijk door 
roof uit het bezit van Fritz Gutmann was verdwenen.

Begin september 2011 werd de piëta dan ook aan de  
erfgenamen van Gutmann overgedragen. Het beeld  
verliet Museum Catharijneconvent. Maar niet voorgoed, 
want de erven beseften het belang van het beeldhouw-
werk, zowel voor de Collectie Nederland als voor het 
museum, en waren van harte bereid hun medewerking 
te verlenen aan een verkoop. Eind november werden de 
onderhandelingen afgerond en kon Museum Catharijne-  
covent de piëta verwerven, met steun van de Vereniging 
Rembrandt. 

FRITZ GUTMANN

Friedrich (Fritz) Bernard Eugen Gutmann werd op  
15 november 1886 geboren als zoon van de bankier en 
mede-oprichter van de Dresdner Bank, Eugen Gutmann 
(1840 -1925). Hij trouwde met Louise baronesse von 
Landau (1892-1944), afkomstig uit een joods-Silezische 
bankiersfamilie. Het echtpaar kreeg twee kinderen: een 
zoon, Bernard Eugen (1914-1994) en een dochter, Lili 
Vera (geboren 1919). 

In 1913 werd Fritz Gutmann benoemd tot de directeur 
van het Londense filiaal van de Dresdner Bank. Door 
zijn Duitse afkomst werd hij kort na het uitbreken van 
de Eerste Wereldoorlog gearresteerd en overgebracht 
naar het eiland Man in de Ierse Zee. De Britse regering 
hield hier tussen 1914 en 1919 duizenden burgers, voor-
namelijk van Duitse, maar ook van Oostenrijkse, Bulgaarse 
en Turkse afkomst, gevangen in interneringskampen.  
In 1918 werd Gutmann als krijgsgevangene uitgewisseld 
naar Noordwijk, waar hij werd herenigd met zijn vrouw 
en zoontje. In het neutrale Nederland kon hij zijn werk-
zaamheden als bankier hervatten en richtte hij als verte-
genwoordiger van de Dresdner Bank in 1919 samen met 
de eveneens uit Duitsland afkomstige E.P.C.H. Proehl de 
firma Proehl & Gutmann op in Amsterdam. In de jaren 
dertig werd dit bedrijf opgeheven en vestigde Fritz 
Gutmann zich als zelfstandige bankier aan de Heren-
gracht te Amsterdam. Reeds eerder, in 1924, had hij de 
Nederlandse nationaliteit verkregen. Hij woonde met 
zijn gezin op het landgoed Huize Bosbeek bij Heemstede, 
waar hij aparte dienstwoningen had laten bouwen om 
zijn zeven bedienden en privéchauffeur met familie te 
huisvesten. Mogelijk onder invloed van zijn vader, die 
een grote verzameling goud en zilver had, startte hij in 
deze periode met het aanleggen van een omvangrijke 
kunstcollectie. 

Door de dreigende internationale situatie vanaf 1939 
was het echtpaar Gutmann-Von Landau genoodzaakt 
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De vroeg-15de-eeuwse piëta in Museum Catharijneconvent 
heeft een veelbewogen herkomstgeschiedenis. Zij behoorde 
in de jaren dertig toe aan de joodse bankier en kunstver- 
zamelaar Fritz Gutmann. Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog bracht Gutmann het beeld onder bij een 
Franse kunsthandelaar. Hier werd het gestolen door de 
nazi’s, waarna het in de kunstverzameling van Hermann 
Göring belandde. In mei 1945 troffen de geallieerden  
het beeld aan in een met kunst gevulde treinwagon. De 
sculptuur keerde terug naar Nederland waar jaren later 
het onderzoek werd gestart naar de wijze waarop het beeld 
uit Gutmanns bezit raakte.
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zoveel mogelijk kunstwerken te verkopen of naar het 
buitenland over te brengen. Zo ook de piëta, die in april 
1939 tezamen met andere stukken werd ondergebracht 
bij Paul Graupe. Graupe was een joodse kunsthandelaar 
die tijdens het naziregime uit Duitsland was vertrokken 
om zich in 1936 in Parijs te vestigen. Hij had samen met 
Arthur Goldschmidt een kunsthandel opgericht, Paul 
Graupe & Co, gevestigd aan de Place Vendôme 16.

In februari 1941 bezocht de Duitse kunsthandelaar 
Karl Haberstock (1878 -1956) Huize Bosbeek van de  

familie Gutmann. In opdracht van Adolf Hitler zocht hij 
naar joodse kunstschatten. Gutmann verkocht een deel 
van zijn collectie in de hoop een vrijgeleide te krijgen 
naar Italië. Het geld voor de verkoop werd echter over-
gemaakt naar een rekening waar hij als jood geen aan-
spraak op kon maken. Hierdoor mislukte het plan van 
Fritz Gutmann en zijn echtgenote om naar het buiten-
land te vluchten. Zij werden op 26 mei 1943 door twee 
SS-officieren thuis gearresteerd en overgebracht naar 
het concentratiekamp Theresienstadt, waar Gutmann in 
1944 om het leven werd gebracht. Zijn vrouw Louise von 
Landau werd vanuit Theresienstadt overgebracht naar 
Auschwitz, waar zij eveneens de dood vond. De twee  
kinderen, Bernard en Lili, overleefden de oorlog. 

GOEDEREN KUNSTHANDEL GRAUPE

Aan het begin van de oorlog werd in opdracht van 
Hermann Göring beslag gelegd op de goederen van de 
Parijse kunsthandel Graupe. Paul Graupe had echter 
ook een deel van de collectie, waaronder 34 objecten 
van Gutmann (inclusief de piëta), opgeslagen in een 
pand dat in eigendom was van mevrouw Wacker-Bondy 
aan de Boulevard Raspail 236 te Parijs. Deze objecten 
werden in beslag genomen door de roofinstelling 
Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg (ERR). In mei 1945 
werd de piëta door Amerikaanse militairen aangetroffen 
in de trein waarmee Hermann Göring zijn kunstcollectie 
in veiligheid probeerde te brengen, en twee jaar later, 
op 3 juni 1947, werd het beeld vanuit München naar 
Nederland gerecupereerd. 

INTERNATIONALE STIJL

De piëta is een beeldtype dat rond 1300 in Duitse vrou-
wenkloosters is ontstaan. Het diende als ‘Andachtsbild’ 
(een uit zijn verhalende context geïsoleerde voorstelling 
van Christus, Maria of een heilige), waarbij het lijden van 
Christus kon worden overdacht. Het Italiaanse ‘pietà’ 
betekent dan ook zowel vroomheid als medelijden. Door 
het lijden tot in detail weer te geven, beoogden kunste-
naars gelovigen in het diepst van hun ziel te raken. De 
beeldsnijder van de vroeg-15de-eeuwse piëta van de erven 
Gutmann is hier zeker in geslaagd, want nog steeds 
wordt menig museumbezoeker getroffen door de intens 
treurige Maria met op haar schoot haar gestorven zoon. 
Christus’ marteldood heeft duidelijke sporen nagelaten. 
Op zijn hoofd draagt hij de doornenkroon en uit de  
gapende wonden in zijn handen, voeten en rechterzijde 
lopen stralen bloed. Maria is zichtbaar aangedaan en 
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brengt haar linkerhand, bedekt met een sluier, naar het 
gezicht om haar tranen te drogen. 

Het type piëta waarbij Christus in een diagonale 
houding op Maria’s schoot is gelegen en Maria zijn hoofd 
in de nek ondersteunt (in tegenstelling tot bijvoorbeeld 
Michelangelo’s piëta in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, 
waar Maria Christus onder zijn rechterarm ondersteunt) 
komt veel voor in de periode van de Internationale Stijl 
of Schöne Stil. Waarschijnlijk ontstond dit specifieke type 
piëta rond 1400, onder invloed van de schilderkunst. De 
Internationale Stijl ontwikkelde zich in Centraal-Europa 
en kende een wijde verspreiding. Het is dan ook moeilijk 
te bepalen waar de Gutmann-piëta precies werd ver-
vaardigd. Op basis van stilistische vergelijking lijkt een 
ontstaan in Bohemen of Zuid-Duitsland echter heel 
aannemelijk. Zo vertoont de Boheemse piëta in het 
Arcidiecézni Muzeum (Aartsbisschoppelijk Museum) in 
het Tsjechische Olomouc zowel in houding als polychro-
mie (veelkleurige beschildering) sterke overeenkomsten. 

OORSPRONKELIJKE POLYCHROMIE

De Gutmann-piëta heeft vrij veel van haar oorspron- 
kelijke polychromie behouden. Deze is aangebracht op 
een dikke, witte grondering, waaronder op verschillende 
plaatsen linnen te zien is. De stralen bloed en ook andere 
details, zoals in de haarpartijen, zijn in deze grondlaag 
gemodelleerd. In de periode waarin het beeld deel  
uitmaakte van de collectie van het Aartsbisschoppelijk 
Museum Utrecht, later Museum Catharijneconvent, 
werd het drie keer gerestaureerd: in 1956, 1978 en in 
2006. Bij de laatste restauratie bleek dat veel oude en 
verkleurde retouches op de originele polychromie zijn 
aangebracht. Toch werd besloten deze retouches groten-
deels te handhaven, omdat een volledige restauratie 
zeer arbeidsintensief en daardoor erg kostbaar zou zijn. 
Het museum hoopt nu met behulp van externe fondsen 
de piëta in de nabije toekomst alsnog volledig te  
kunnen laten behandelen, waarbij alle oorspronkelijke 
polychromie wordt vrijgelegd. 

VERSTILDE EMOTIE

Opvallend is de vrij compacte compositie van het beeld 
en de benadrukking van het lijden van Christus door de 
overdadige weergave van bloed. Dit geeft de piëta een 
expressief karakter, terwijl de gelaatsuitdrukking van 
Maria juist een ingetogen verdriet laat zien. De subtiele 
verbinding van schijnbaar tegengestelde emoties, be-
doeld om aan te zetten tot het inleven in het lijden van 
Christus, legde het fundament voor de kunst van de 
Moderne Devotie in de Nederlanden. Deze beweging, 
volgens recent onderzoek nog het best te karakteriseren 
als een Nederlands-Duitse variant binnen een Europees 
netwerk van verwante religieuze hervormingsbewegingen, 
ontstond in de 14de eeuw en werkte door tot in de 16de 
eeuw. Zij legde een sterke nadruk op het beschouwen 
en overdenken van de Passie van Christus, zoals dat in 
Nederlands openbaar kunstbezit fraai kan worden ge-
toond in de collectie van Museum Catharijneconvent 
met kunstwerken als het paneeltje van Geertgen tot Sint 
Jans met Christus als de Man van Smarten (ca. 1490) en 
het Oost-Nederlandse stenen beeld Christus op de koude 
steen (ca. 1500-1520). 

In Nederlands openbaar kunstbezit bevindt zich geen en-
kele houtsculptuur uit deze periode die zich laat verge-
lijken met de Gutmann-piëta. Het in Bohemen of in 
Zuid-Duitsland vervaardigde beeld is dan ook een sleutel-
stuk voor het begrip van de Internationale Stijl, die van 
sterke invloed is geweest op de middeleeuwse beeldhouw-
kunst van de Lage Landen. Dat de piëta, niet in de laatste 
plaats mede dankzij de welwillende medewerking van 
de erven Gutmann, nu voorgoed kan worden getoond 
in de context van de belangrijke collectie internationale 
middeleeuwse beeldhouwkunst van Museum 
Catharijneconvent, stemt buitengewoon dankbaars 

Micha Leeflang, conservator / Ruud Priem, inhoudelijk directeur
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