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Welkom bij Rafaël

‘Rafaël bezielt boterzachte lijven’
NRC Handelsblad

‘Met wat lijnen in rood of wit krijt, met  
de zilverstift en wat hoogwit creëerde  
Rafaël werelden van schoonheid.  
Zelfs zijn schetsen zijn perfect.’

Trouw

‘Vaut le voyage!’
De Standaard

Rafaël ontrafeld

Alles al gezien is misschien te sterk uitgedrukt, maar Aad 
Jonkers en zijn vrouw reizen al jaren van tentoonstelling 

naar expositie om de groten der aarde te kunnen zien. En als  
je het dan toch over meesters hebt. ‘Een ongeëvenaard kun-
stenaarschap dat hier wordt getoond. Geen enkel museum  
in Nederland heeft een olieverf van Rafaël hangen, Teylers  
nu wel. Helemaal perfect noemt Jonkers de tekeningen. 
‘Vakwerk, Rafaël heeft niet de tragiek en dramatiek van 
Michelangelo, maar juist rust en zuiverheid. Zijn spirituele 
proporties zijn zo mooi in evenwicht, niets overheerst het  
andere. Dat heeft Michelangelo wel.’ Renaissance op zijn 
best vindt Jonkers de tekeningen van Rafaël. ‘Kunstenaars 
vóór Rafaël zijn er een paar honderd jaar mee bezig geweest 
en dan is het er ineens.’ Jonkers kent de grote werken van 
Rafaël goed, maar die tekeningen… ‘Daar kende ik er bijna 
geen een van, dat maakt het zo aantrekkelijk, je moet ook 
echt goed kijken. Dit heeft Nederland bijna nooit, heerlijk.’

Op de kop af vijftig jaar bevriend zijn ze: Annejet en haar 
hartsvriendin Nel Schulp-Nijboer (69). En dat verdiende 

een speciaal uitje. Toen ze ook nog eens in de BankGiro 
Loterij twee entreekaarten wonnen voor Rafaël, was de keuze 
voor Haarlem snel gemaakt. ‘Een reproductie van een tekening  
van Rafaël, gemaakt met rood krijt, hing vroeger al op mijn 
slaapkamer, prachtig.’ Als echte fan heeft Annejet dan ook  
uitsluitend lof. ‘Die voorstudies, de weg die Rafaël aflegde  
om tot zijn grote werken te komen. Het is hier allemaal te zien. 
Zoveel tekeningen en zo’n mooie opbouw.’ De dames deden 
‘uiteraard’ ook mee aan ‘Rafaël Ontrafeld’: is de tekening wel 
of geen Rafaël? ‘We hebben verschillend gestemd, de een voor  
de ander tegen. Het zou leuk zijn als we die prachtige reis naar 
het Italië van Rafaël zouden winnen.’

annejet florusse-ritmeester (68), amsterdam

Cardioloog in opleiding en dus razend nieuwsgierig naar  
de anatomie van de mens. En dan kom je bij Rafaëls teke-

ningen ogen tekort. ‘Ik ken wel wat werk van Rafaël en ben 
ook in het Vaticaan geweest, maar wat je hier ziet zijn bijna 
anatomische projecten, heel accuraat getekend en dan die 
rode pasteltinten. Ik vind de tekeningen mooier dan zijn schil-
derijen. Ze laten de wordingsgeschiedenis zien van de geper-
fectioneerde schilderijen, de expressie wordt zo mooi neer-
gezet. Elke tekening is uniek. Voordat ik de tekeningen hier  
op de tentoonstelling had gezien wist ik niet dat de schetsen 
aanleiding waren voor zijn werk.’ Ook Christiaan zweette  
op ‘Rafaël ontrafeld’. Alles gewikt en gewogen denkt hij dat 
de getoonde tekening wel degelijk een echte Rafaël is. Wat  
de leerlingen, de paus en hoofdconservator Michiel Plomp 
daar ook van zeiden op hun videoboodschap. ‘Ik ga toch mee 
met de argumenten van de Oostenrijkse conservator die de  
tekening toeschrijft aan Rafaël, maar uiteindelijk is het ook 
voor mij: “flip the coin”.’

christiaan meuwese (26), utrecht aad jonkers (73), scheveningen 

‘Wat je hier 
ziet zijn bijna 
anatomische 
projecten’

‘Een reproductie 
van een tekening 
van Rafaël, 
gemaakt met  
rood krijt, hing 
vroeger al op  
mijn slaapkamer’

‘Zijn spirituele 
proporties 
zijn zo mooi 
in evenwicht’

Het draait allemaal om zijn werkwijze en de rol 
van zijn tekeningen daarin – en om zijn unieke 
tekenstijl. Onderzoek voor deze tentoonstelling 
heeft geleid tot drie nieuwe toeschrijvingen aan 
Rafaël van tekeningen uit de collectie van Teylers 
Museum (zie p. 4 en 5 van deze bijlage). Maar 
over één tekening zijn de specialisten het niet 
eens: de Drie vrouwenhoofden uit ca. 1518. 
Bezoekers van de tentoonstelling kunnen op een 
speciale stemmachine meedoen aan het debat en 
een keuze maken: is deze tekening van Rafaël of 
niet? Deelnemers maken kans op een reis voor 
twee personen naar het land van Rafaël, die wordt 
aangeboden door Labrys Reizen. De winnaar 
wordt via de website www.rafael2012.nl bekend  
gemaakt op vrijdag 11 januari 2013. Op die website 
zijn ook reacties van bezoekers en de tussenstand 
van de stemming te vinden.

In de Eerste Schilderijenzaal van Teylers Museum 
staat een grote Rafaëlwand met vijf beeldscher-

men. Daarop ontrafelen de specia listen Achim 
Gnann (Albertina Mu seum, Wenen) en Michiel 
Plomp (Teylers Museum) Rafaëls tekeningen.  

Rafaël School, Drie vrouwenhoofden, ca. 1518 (?).  
Rood krijt (droge metaalpen in de onderste tekening).  
Teylers Museum, Haarlem 

Door mee te spelen met de BankGiro 
Loterij maken Nederlanders kans  
op mooie prijzen en steunen ze met  
de helft van hun inleg cultuur, zoals 
musea, festivals en molens. Teylers 
Museum in Haarlem ontvangt hier-
door jaarlijks E 200.000 van de 
BankGiro Loterij om zijn collectie  
uit te breiden.

Marieke van Schaik, Managing Director  
van de BankGiro Loterij: ‘Teylers Museum 
bestaat sinds 1784 en is hiermee het oudste 
museum van Nederland. Je ziet als bezoe-
ker bijzondere voorwerpen van wetenschap 
en kunst in een authentieke historische  
setting. De collectie is beroemd, de ten-
toonstellingen trekken een breed publiek 
uit heel Nederland en de educatieve pro-
gramma’s zijn geliefd bij de jeugd. Teylers 
Museum is hiermee een belangrijk museum 
in Nederland. De BankGiro Loterij steunt  
het graag. Ook op andere terreinen werken 
de BankGiro Loterij en Teylers Museum 
samen. Zo krijgen 20.000 winnaars van  
de BankGiro Loterij de mogelijkheid de 
tentoonstelling Rafaël te bezoeken. De lote-
rij stelt deze kaarten als prijs ter beschik-
king. Met het winnen van deze prijs betrek-
ken we onze deelnemers actief bij cultuur 
in Nederland waaraan zij zelf bijdragen 
door mee te spelen. Voor Teylers Museum 
is het een mooie manier om nog meer  
mensen kennis te laten maken met het 
museum.’

De BankGiro Loterij  
steunt Teylers Museum

Marieke van Schaik, Managing Director  
van de BankGiro Loterij 

T eylers museum is blij in Neder-
land voor het eerst werk te kunnen  
tonen van één van de beroemdste 
kunstenaars ter wereld: Rafaël.  

Voor even is het niet nodig honderden 
kilometers te reizen: tekeningen en enkele 
schilderijen van de ‘ster van de Italiaanse 
Renaissance’ zijn tot 6 januari in Haarlem  
te bewonderen. 
Al sinds 1790 bezit het museum een belang-
rijke verzameling tekeningen uit de Italiaanse 
Renaissance. Destijds was Teylers Museum 
een kenniscentrum voor eigentijdse kunst  
en wetenschap, waar voorwerpen werden  
gebruikt voor onderzoek en onderwijs, in  
dit geval kunstonderwijs. Als best bewaard 
voorbeeld ter wereld van zo’n initiatief voor 
en door burgers uit de tijd van de Verlichting 

heeft Nederland Teylers Museum voor ge-
dragen als Werelderfgoed. 
In de tentoonstelling is te zien hoe de  
grote lijnen van de Renaissance bij Rafaël 
samen komen. Diepgaand beïnvloed door 
Leonardo da Vinci en Michelangelo, bleef 
hij trouw aan zijn eigen unieke stijl. In te-
genstelling tot zijn volmaakte schilderijen 
en fresco’s is bij de tekeningen goed te zien 
hoe Rafaël op virtuoze wijze vele mogelijk-
heden onderzoekt om een onderwerp weer 
te geven. De resul taten van deze verkennin-
gen bieden een fascinerend kijkje in zijn 
creatieve brein. 
Dankzij samenwerking met het Albertina 
Museum in Wenen, dat één van de mooiste  
tekeningencollecties van Europa bezit, was  
het mogelijk de tentoonstelling te organise-

ren. Gezamenlijk wetenschappelijk onderzoek  
van de conservatoren ter voorbereiding van  
de tentoonstelling leverde een verrassend  
resultaat op. Teylers Museum bleek in plaats 
van negen maar liefs twaalf tekeningen van 
Rafaël te bezitten. 
Deze bijzondere tentoonstelling kon alleen  
tot stand komen dankzij de financiële steun 
van heel veel fondsen en sponsors. Uit  
naam van alle bezoekers aan de tentoon-
stelling wil ik hen allen heel hartelijk danken 
voor hun vertrouwen en betrokkenheid bij  
dit project. Deze bijlage biedt u een voor-
proefje op Rafaël. Hopelijk tot ziens bij  
de tentoonstelling.

Marjan Scharloo
Directeur Teylers Museum

‘Tekeningen in Teylers brengen de 
kunstenaar onvoorstelbaar dichtbij’

de Volkskrant
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Stichting zag in de verzameling een unieke kans veel Italiaanse 
kunst hierheen te halen en zo mooie voorbeelden van grote 
meesters te krijgen waarvan Nederlandse schilders weer kon-
den leren. ‘Als we deze aankoop niet hadden gedaan, hadden 
we in Nederland nooit een tentoonstelling over Rafaël gehad.’
In 2008, na zijn werk bij het Metropolitan Museum of Art in 
New York, stort Plomp zich bij Teyler op Rafaël. ‘Wij hadden 
onze Michelangelo-tekeningen uitgeleend aan het Albertina 
Museum in Wenen en in ruil mochten we bijna hun gehele 
Rafaëlcollectie tentoonstellen in Haarlem. Samen met de toen 
nog negen tekeningen van Teylers Museum en met een enkele 
aanvulling konden we een prachtig overzicht opbouwen van 

zijn leven en werk.’ Plomp is ervan overtuigd dat de tentoon-
stelling Rafaël de Italiaanse meester in al zijn facetten tot leven 
wekt. ‘We zien de verschillende stadia waarin zijn uiteindelijke 
fresco’s en schilderijen tot stand zijn gekomen. Dat is interes-
sant want veel van die geschilderde werken – met name de la-
tere – geven een eenzijdig, om niet te zeggen vervormd beeld 
van Rafaël. Omdat hij op het einde van zijn leven zo immens 
populair was en heel veel opdrachten kreeg , moest hij vanaf 
1514 het schilderwerk regelmatig overlaten aan zijn leerlingen. 
De ideeën voor de composities en de voortekeningen bleef 
Rafaël echter zelf doen. Deze werkverdeling heeft tot gevolg 
dat de latere geschilderde werken soms een wat gemakkelijk 
karakter hebben.’

‘Spannender en kwetsbaarder   dan Michelangelo’

Bijna 500 jaar geleden eindigde Rafaëls onstuimige leven op 
37-jarige leeftijd. Volgens kunstenaarsbiograaf Vasari gestorven  
van uitputting na het bed te hebben gedeeld met zijn zoveelste 

minnares. Nu zijn 45 tekeningen van Rafaël en 45 van zijn leerlingen  
voor het eerst in Nederland. Te zien in Teylers Museum. Hoofdconserva- 
tor Michiel Plomp sloot zich op in bibliotheken en bestudeerde zwierig 
lijnenspel en onver wachte schaduwen. Hij reisde stad en land af en werkte 
jarenlang aan de voorbereidingen van Rafaël. ‘Uiteindelijk ben ik Rafaël 
meer gaan waarderen dan Michelangelo.’   Door Peter de Knegt

‘Zo levendig. Dat uitbundige zonlicht rond het engeltje, de raak  
getroffen verkortingen. Fantastisch. De levendigheid van het krijt 
dat hij heeft gebruikt; de hier en daar nog zoekende lijntjes bij de 
contouren en dan die ruimtelijkheid. Je hebt het idee dat je erom-
heen kunt, sculpturaal. Een karakteristieke Rafaël en niet zoals 
sommigen beweren een kopie naar een verloren gegane tekening.  
Dit is één van de drie tekeningen uit de collectie van Teylers 
Museum die op basis van het onderzoek voor de tentoon stelling  
aan Rafaël zijn toegeschreven.’

Rafaël, Putto met de attributen van Vulcanus, 1518. Rood krijt, deels over  
een voortekening met droge metaalpen. Teylers Museum, Haarlem

wilde ontwikkelen. Hij tekende steeds nieuwe creaties, keek 
op een geniale manier af bij Michelangelo en Da Vinci en 
voegde telkens weer iets oorspronkelijks toe.’ 
Hoe zou Rafaël zelf de aandacht voor zijn tekeningen vin-
den? ‘Die zou hoogst verbaasd zijn dat we zo achter zijn teke-
ningen aanhollen, hij werkte naar het eindresultaat.’ Toch 
waren de studies kort na zijn dood in 1520 ook waardevol. 
Zijn leerlingen vochten er dan wel niet om, maar koesterden ze 
wel. Vier jaar na zijn overlijden werden de tekeningen verdeeld 
onder de leerlingen. ‘Het was belangrijk en kostbaar 
studiemateriaal.’ 
Dat de lange-reis-met-Rafaël spectaculaire verrassingen op-
leverde, maakte zijn speurtocht tot een ongekende ervaring. 
‘Door deze tentoonstelling zijn we weer iets verder gekomen 
met onze kennis over Rafaël. Aan het eind van de 19e eeuw 
werden heel veel tekeningen aan hem toegeschreven, maar 
toen kenners beter gingen kijken vielen er toch weer veel af. 
Veel bladen zijn toen aan zijn beste leerling Giulio Romano 
toegeschreven. Daar komen de experts nu weer van terug. ’ 
Het is een ‘heel moeilijke materie’, zegt hij. ‘Er is geen signa-
tuur, geen datering. Er zijn geen archiefstukken over en je 
kunt het niet als verf microscopisch bestuderen. Je moet er 
heel lang mee bezig zijn en er een soort feeling voor ontwik-
kelen, een bepaald oog voor de dingen krijgen. Fingerspitzen-
gefühl. De wetenschappelijke redenering en de discussies 
met vakgenoten stoelen niet op wis- of natuurkunde.  
Het is fine art.’
Voldoende adrenaline om door te graven. ‘Aan mijn Oosten-
rijkse collega Achim Gnann heb ik veel steun gehad. Hij is  

al twintig jaar met Rafaël bezig en weet er enorm veel van af. 
Samen zijn we tot de slotsom gekomen dat de drie tekeningen 
uit onze eigen collectie echte Rafaëls moeten zijn.’
Met de aanwas van drie echte Rafaëls bezit Teyler nu twaalf 
tekeningen van de hand van de meester zelf. ‘Door de inten-
sieve bestudering van zijn werk ben ik Rafaël steeds interes-
santer, steeds mooier gaan vinden. Uiteindelijk zelfs meer 
dan Michelangelo. Die heeft, kort door de bocht, toch altijd 
één truc. Altijd die übermenschen in het doen en laten. Zelfs 
zijn Maria’s zijn krachtpatsers. Rafaël is veelzijdiger, span-
nender. Kwetsbaarder ook en aanraakbaarder. Zo dichtbij.’

Hoofdconservator Michiel Plomp

Rafaël, Studie voor twee engelfiguren, 1517-18. Rood krijt, deels over een voortekening met metaalstift. Teylers Museum, Haarlem

haarlem – Bescheiden: ‘Ik ben absoluut niet dé Rafaël-
expert van de kunstwereld.’ Voorzichtig: ‘Volgens de 
Oostenrijkse Rafaëlkenner Achim Gnann hebben we  
vijf nieuwe Rafaëls in huis, volgens mij maar drie.’ 
Michiel Plomp (52), kunsthistoricus en hoofdconservator 
van Teylers Museum in Haarlem, zit in pak op zijn werk-
kamer drie hoog achter. In het gebouw waar de Koninklijke 
Joh. Enschedé tot de jaren 80 postzegels opsloeg, wordt de 
crème de la crème van de kunst bestudeerd. Hier, in hartje 
Haarlem, werd in 1790 de basis gelegd voor de immense en 
onschatbare verzameling tekeningen die nu onderdak vindt 
in het indrukwekkende pand aan het Spaarne. 1700 teke- 

 ningen maar liefst werden in Rome aangekocht van de 
Italiaanse prins-in-geldnood Livio Odescalchi. Ze kwamen  
uit het bezit van koningin Christina van Zweden, die na  
haar troonsafstand in Rome in ballingschap leefde. Heuse 
Michelangelo’s, Rafaëls en nog veel andere groten zaten er 
tussen en voor ‘slechts’ 10.000 gulden wist Teylers Museum 
er de hand op te leggen. ‘Deze aankoop was waanzinnig be-
langrijk. Terwijl de Nederlandse privéverzamelaars zich steeds 
meer ontdeden van hun buitenlandse kunst, roeide Teylers 
Museum tegen de stroom in. Men klaagde dat de Nederlandse 
kunst in het dal zat. Wat te doen om de vader landse kunst uit 
het moeras te trekken?’ De vooruitziende blik van Teylers 

Het zijn, volgens Plomp, juist de tekeningen die het ‘meester-
lijke’ van Rafaël in zich hebben. ‘Ik wil daarmee overigens 
niet zeggen dat het hem altijd gemakkelijk afging. Maar dat is 
juist weer de toegevoegde waarde van sommige van die teke-
ningen. Je ziet en voelt Rafaël worstelen en – uiteindelijk –  
tot slimme en steevast heel natuurlijke oplossingen komen.’ 
Het is een denkend zoeken aldus Plomp. ‘De ratio in combi-
natie met de ziel, denken op papier. Het fascinerende van 
Rafaël is dat hij gedurende zijn – helaas korte – carrière er al-
tijd voor in was nieuwe dingen te leren, altijd zichzelf verder 

‘In zijn tekeningen zie je  
en voel je Rafaël worstelen’

‘Rafaël zou hoogst verbaasd zijn  
dat we zo achter zijn tekeningen 
aanhollen, hij werkte naar het 
eindresultaat.’

Zelf is Plomp allang weer bezig met de ‘wintermode’ van vol-
gend seizoen. Naast de vele rondleidingen voor buitenlandse 
gasten, de inspanningen om in 2013 op de Werelderfgoedlijst 
te komen met het mooie gebouw en de vermaarde collectie, 
werkt hij druk aan een expositie over Rembrandt, najaar 2013. 
‘Veel van zijn etsen hebben we in eigen bezit, dat wordt vast 
ook weer prachtig.’ Maar eerst en vooral volop genieten van 
het hier en nu met Rafaël.

Rafaël, Putto met de Medici ring en veren, ca. 1513-14. Zwart krijt, witgehoogd. 
Teylers Museum, Haarlem
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had, door de creatie in de literatuur van ka-
rakters zoals Hamlet, die leven op een manier 
die daarvóór eigenlijk niet mogelijk leek, 
maar die enorm invloedrijk zijn gebleken, niet 
alleen in de literatuur, maar zelfs daarbuiten, 
in het leven zelf, doordat zo veel intellectuelen 
zich zijn gaan spiegelen aan en modelleren 
naar figuren als Hamlet. Iets dergelijks kun  
je over Rafaël zeggen.
Want wie vanuit dit perspectief van het men-
selijke de compositie van Rafaëls werken met 
die van zijn tijdgenoten vergelijkt, ziet twee 
opmerkelijke karakteristieken. Ten eerste een 
minutieuze aandacht voor vrouwen, kinderen 
en hun interactie, geobserveerd, zo lijkt het, 
naar het leven – en niet, zoals bij Rafaëls be-
roemde tijdgenoot Perugino, aan een model-
boek ontleend of vormgegeven op grond  
van een theologisch standpunt. Perugino’s 
Christus is niet zelden een klein oud manne-
tje (er waren inderdaad goede theologische 
redenen voor deze manier van voorstellen)  
en zijn kinderen zijn gemodelleerd naar vaste 
patronen. Rafaëls kinderen, of het nu baby’s, 
peuters, kleuters of pubers zijn, hebben een 
leeftijd, een karakter en een psychologische 
toestand. Zo vertoont de Sixtijnse Madonna 
een differentiatie tussen het ernstige 
Christuskind, dat kort tevoren serieus door 
Zijn moeder is toegesproken, en Zijn twee 
ondeugende broertjes onderaan het schilderij. 
En kijk eens op die wolk daarachter, vol dreu-
mesen die allemaal geïndividualiseerd zijn! 
Alleen dan realiseert men zich waar de talloze 
studiebladen van moeders met kinderen, 
waarvan een aantal van de mooiste in 
Haarlem te zien zijn, voor dienden, en hoe 
briljant die bladen verschillende houdingen  
en stemmingen van kinderen vangen. Zoals 
één van de grootste Rafaël-experts, Arnold 
Nesselrath, onlangs opmerkte: geen fotograaf 
had het beter kunnen doen.

de visuele dichter
De tweede unieke kwaliteit van Rafaëls werk 
vanuit menselijk perspectief is de fundamen-
tele rol die communicatie erin speelt, tussen 
de voorgestelde figuren onderling, en tussen 
hen en de beschouwer. Op de Heilige Cecilia 
uit Bologna zoeken Augustinus en Johannes 
steun bij elkaar, Magdalena wendt zich tot 
ons, en Paulus kijkt naar de muziekinstru-
menten en bedenkt de tekst die hij in zijn 
hand heeft: ‘Al sprak ik de talen van alle men-
sen en die van de engelen – had ik de liefde 

Dei, de ‘genezing van God’. Rafaëls makker 
en bewonderaar Castiglione, auteur van De 
Hoveling, schreef bij de dood van zijn vriend 
een grafdicht waarin hij diens vermogen tot 
genezing prees: Jij, Rafaël, hebt de afgunst  
der goden opgewekt door Rome’s uitgeteerde  
lichaam te genezen met wonderbaarlijk talent, 
en haar lijk verscheurd door vuur en zwaard en 
jaren tot haar oude glorie terug te roepen. Voor 
Castiglione lag Rafaëls betekenis vóór alles 
in het herstellen van wat kapot scheen en dat 
vermogen was profetisch aanwezig in zijn 
naam. Zij die genezen, worden in het alge-
meen als zacht en vriendelijk ervaren en in-
derdaad had Rafaël die reputatie ook. Naam, 
functie en aard vielen, zo meende men, in 
hem samen en dat toeval speelt zeker een  
belangrijke rol in de diepe indruk die de 
schilder op zijn tijdgenoten heeft gemaakt. 
Paus Leo X bezocht volgens de overlevering 
bijvoorbeeld niet minder dan zeven keer  
zijn sterfbed, en huilde hete tranen bij zijn 
verscheiden.

De betekenis van Rafaël
een essay door david rijser

De tijd voor schoonheid is voorbij’, schreef Gustave 
Flaubert in 1852. In grote lijnen is zijn uitspraak profetisch 
gebleken. De twintigste-eeuwse kunst is wel gekarakteri-
seerd als een ‘rejection of beauty’. De woorden Schoonheid 

en Gratie zijn gaan toebehoren aan het idioom van de Boeketreeks of  
dat van de dweep zieken, en wat we mooi vinden maken we zelf wel uit, 
tegenwoordig. Je zou zeggen: slecht nieuws voor Rafaël, de kunstenaar 
wiens naam onverbrekelijk verbonden is met de Schoonheid waar 
Flaubert geen toekomst meer voor zag. Rafaël werd immers geacht  
in zijn werk voor die Schoonheid de blauwdruk te hebben gegeven. Zijn 
roem was al direct na zijn dood in 1520 zó groot dat hij zonder aanstoot 
met Christus kon worden vergeleken. In de 17de eeuw, gedomineerd door 
het Classicisme, leidde deze heiligverklaring tot een volledig onaantast-
bare status van de perfecte kunstenaar. Niemand kon zich permitteren  
dit te veronachtzamen – zoals ook inderdaad niemand deed. Het gevolg 
was een koude en mechanische imitatie van zijn stijl en repertoire, die  
het ergste deed vrezen voor Rafaëls houdbaarheidsdatum.

Van links naar rechts:
Rafaël, Sixtijnse Madonna, 1512-13. Olieverf  
op doek. Staatliche Kunst samm lungen, Dresden. 
De Sixtijnse Madonna zelf is niet op de tentoon-
stelling te zien, maar in een speciale vitrine wordt 
de geschiedenis van de beroemde engelen op  
het schilderij uitgebreid toegelicht.

Rafaël, Heilige Cecilia, ca. 1514-16. Doek overge-
bracht op paneel. Pinacoteca Nazionale, Bologna. 
De voorstudie voor de Heilige Paulus is te zien  
op de tentoonstelling; het schilderij zelf niet.

Rafaël, Heilige Paulus, ca. 1514. Rood krijt.  
Teylers Museum, Haarlem

Rafaël, Madonna met de granaatappel, ca. 1504. 
Zwartgrijs krijt. Albertina, Wenen

niet, ik zou niet meer zijn dan een dreunende 
gong of een schelle cimbaal’. De vier heiligen 
verraden door hun blik een psychologische 
reactie op het sacrale drama; maar alleen 
Cecilia’s hemelwaartse blik verraadt dat zij  
de aardse muziek nu voorgoed kan verlaten. 
Het zijn de blikken en het kijken die in het 
werk van de visuele dichter Rafaël zijn scènes 
dramatiseren en animeren; bijna alles wat de 
schilder ons te vertellen heeft, vertelt hij door 
de manier waarop mensen kijken en door wat 
zij en wij zien.
Rafaëls grote inlevingsvermogen voor moe-
ders en kinderen, hun houdingen, reacties en 
innerlijk leven enerzijds, en zijn geraffineerde 
aandacht voor intermenselijke communicatie 
anderzijds, kunnen eenvoudig worden geduid 
als een stap in de richting van psychologisch 
realisme. Dat Rafaël die stap inderdaad maak-
te, strekt hem tot eer. Maar toentertijd bete-
kende dat realisme veel meer. Het werd gezien 
als een metafoor voor een nieuwe opvatting 
van de wereld nu die eindelijk weer Gods ge-
nade deelachtig geworden was: het genezen  
en herstellen van communicatie tussen men-
sen onderling en met God; een metafoor voor 
een waardige beschaving van schepsels die uit-
eindelijk gemaakt waren naar het evenbeeld 
van een Schepper die mens was geworden.  
Zo bezien verbeeldden Rafaëls Madonna’s 
met Kind een herstel van onschuld, waarvan 

het kind het ultieme symbool is, en een men-
selijkheid in een minder besmette en schuldi-
ge staat, een herstel dat voortdurend werd  
gezocht en besproken in de theologie van de 
Renaissance, en in zekere zin pas door de ver-
beelding van Rafaël volledig mogelijk werd.

bekendheid en vertrouwdheid die er voor 
zorgen dat een bezoek aan een tentoonstel-
ling over Rafaël een openbaring kan zijn. 
Want van dichtbij en in het echt bezien heeft 
het werk zo’n grafische, psychologische en 
esthetische kracht, dat wat de kijker eerst met 
een korrel zout nam – de ‘perfecte’ kunste-
naar en de ‘eeuwige schoonheid’ – een voor-
stelbare invulling begint te krijgen. Wat een 
afgekloven traditie leek, blijkt te kunnen 
spreken. En het voelt dan haast als een schok 
om je dit te realiseren, je zou haast zeggen: 
een schok van herkenning. 
Maar het is niet de herkenning zelf die zo 
adembenemend is. Het is het contrast tussen 
enerzijds de levende sensatie van wat het 
werk blijkt te zijn – inlevend, gelaagd, enorm 
geraffineerd, diepzinnig, warm – en ander-
zijds de vlakke familiariteit en saaie gewen-
ning die we met die beroemde plaatjes door 
massareproductie hebben gekregen. Het zijn 
juist de tekeningen, waarvan nu een uitzon-
derlijk rijke keuze in Haarlem te zien is, 
waarbij dit effect optreedt.
Die tekeningen, waaronder veel voorstudies 
van de beroemde werken die iedereen kent,  
laten de werkelijkheid achter de gemeen-
plaats zien: niet het gecanoniseerde eindpro-
duct, maar de wordingsgeschiedenis daar-
van, de keuzes die eraan ten grondslag liggen, 

en – misschien wel het belangrijkst – de men-
selijke dimensie in het maken ervan. Want 
meer nog dan de eindversies in fresco of op 
paneel laten Rafaëls verbijsterend spontane 
en briljante tekeningen een ‘originele’ en  
levende Rafaël zien, al experimenterend en 
proberend, zich herpakkend, zijn omgeving 
observerend – een Rafaël aan het werk als 
een normaal mens, niet omsloten door een 
heiligdom of op een voetstuk in een museum. 
Zo bezien, bieden de tekeningen een verkla-
ring voor onze culturele werkelijkheid: ze  
geven er de wortels en oorsprong van aan. 
Juist daardoor, door wat  canoniek en platge-
treden leek opnieuw toegankelijk en invoel-
baar te maken, geven ze die culturele werke-
lijkheid cohesie en verband.

genezing
Deze sensatie alleen al maakt een bezoek  
aan de tentoonstelling de moeite waard. 
Maar waaruit bestaat die zeggingskracht  
van Rafaël nu precies? Om die vraag te be-
antwoorden loont het de moeite in te gaan  
op hoe men in Rafaëls eigen tijd tegen hem 
aankeek, of liever, welke betekenis men hem 
toedichtte in de meest letterlijke zin. Diverse 
tijdgenoten wijzen op het feit dat de naam 
van de aartsengel naar wie Rafaël was ver-
noemd traditioneel geduid werd als medicina 

herkenning
En toch overleefde Rafaël eerst het verzet  
tegen het koude regelsysteem van het 
Classicisme dat we de Romantiek noemen 
(doordat de romantici hem zo onschuldig en 
naïef vonden). Hij bleef ook daarna sinds de 
late 19e eeuw normgevend. De prerafaëlieten 
wezen bijvoorbeeld de oudere Rafaël af, maar 
verheerlijkten toch juist weer zijn jeugdwerk. 

Ook Gombrichs handboek The Story of Art, 
een baken in de twintigste-eeuwse smaak -
geschiedenis, presenteert hem als centrale 
held en laat zien hoe moeilijk het blijkbaar 
was om Rafaël te marginaliseren.
Eén gevolg is in ieder geval dat reproducties 
van Rafaëls werk, zoals de School van Athene 
of de Sixtijnse Madonna, bij vrijwel iedereen 
bekend zijn. Het zijn juist die verpletterende 

Rafaël, De School van Athene, ca. 1509-10. Fresco. Stanza della Segnatura. Vaticaanse Musea, Rome

De geneeskracht van Rafaël had, zo meende 
men, zich geopenbaard op verschillende ter-
reinen: hij had de kunst hersteld van het ver-
val waarin deze in de Middeleeuwen terecht 
was gekomen, hij had de architectuur her-
steld door zijn archeologische reconstructies 
van het antieke Rome, en hij had schoonheid 
in de menselijke sfeer hersteld door zijn crea-
tie van ideale typen en proporties. Ik zeg in 
de menselijke sfeer, maar het ging hier na-
tuurlijk vooral om zijn eindeloos fascineren-
de variaties op het thema van de Madonna 
met Kind. Hier, in de verknoping van het 
menselijke en het goddelijke, ligt precies  
het raffinement van zijn bijdrage.

moeder en kind
De criticus Harold Bloom heeft ter provo-
catie van zijn zeer talrijke vijanden eens  
beweerd dat niet het Christendom, maar 
Shakespeare het ‘menselijke’ uitgevonden 

‘Rafaëls verbijsterend 
spontane en briljante 
tekeningen laten een 
originele en levende 
Rafaël zien’

‘Rafaël is fundamenteel 
modern’

Er schuilt een pijnlijke ironie in het feit dat  
het Classicisme Rafaël vooral eerde voor het 
doen herleven van het klassieke in de kunst. 
Maar als er iets niet klassiek is, dan is het het 
kind, dat in de oudheid zonder uitzondering 
werd gekarakteriseerd als niet in staat tot 
fatsoenlijke taaluiting (Latijn: infans) of be-
hoorlijk gedrag (Grieks: nèpios). Kinderen, 
om met W.C. Fields te spreken, lustte men 
alleen gebakken. Rafaëls liefdevolle observa-
tie van, empathie met, en bewondering voor 
kinderen, misschien de grootste kwaliteit 
van zijn werk, was een fundamentele stap  
in het ontwikkelen van een ontvankelijkheid 
voor onschuld, en daarmee respect voor 
kwetsbaarheid die onze cultuur heeft mogen 
doormaken. Ware het niet dat we die ver-
worvenheden al bijna weer vergeten lijken  
te zijn, zou je zeggen: Rafaël is fundamenteel 
modern.

David Rijser is universitair docent aan de 
UvA en publicist. Van zijn hand verscheen 
recent Raphael’s Poetics. Art and Poetry  
in High Renaissance Rome (Amsterdam 
University Press 2012). Dit essay is een be-
werking van de voordracht die de auteur 
heeft gehouden bij de opening van de 
tentoon stelling Rafaël. 
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Catalogus
Bij de tentoonstelling ver schijnt  
een rijk geïllustreerde catalogus  
geschreven door de samenstellers 
van de tentoonstelling Michiel 
Plomp (Teylers Museum) en Achim 
Gnann (Albertina). Prijs A 34,50.  
De catalogus is te koop in de 
museum winkel en via de online  
webwinkel van het museum: 
www.teylersmuseum.eu/winkel

Rafaël 
en Dürer

Koop uw tickets nu al online
Wilt u zich snel en gemakkelijk verzekeren van toegang  
tot de tentoonstelling op een moment dat het u uitkomt?  
Koop uw kaarten dan online via www.rafael2012.nl.  
Elke dag is er een groot aantal tijdsblokken beschikbaar  
waarop u naar binnen kunt. U bent zo gegarandeerd van  
een optimaal bezoek aan deze unieke tentoonstelling. 

Tijdens openingstijden kunt u ook bij de kassa van het  
museum toegangsbewijzen kopen; houdt u in dat geval  
wel rekening met wachtrijen. Met een online ticket  
kunt u zo doorlopen.

Verwacht
Rozen van Redouté 
Een tentoonstelling over  
de onbetwiste meester van  
de botanische kunst, ook wel 
de ‘Raphael des fleurs’ en de 
‘Rembrandt des roses’ ge-
noemd. Pierre-Joseph Redouté 
werkte voor koningin Marie-
Antoinette, keizerin Joséphine 
en de belangrijkste weten-
schappers van zijn tijd.

Pierre-Joseph Redouté,  
Paeonia moutan, ca. 1813. 
Grafiet, penseel in waterverf op 
perkament. Fitzwilliam Museum, 
Cambridge

Tip
Bezoek in Haarlem ook  
de tentoonstelling Cornelis  
van Haarlem 1562-1638.  
De Hollandse Michelangelo 
t/m 20 januari 2013 te zien  
in het Frans Hals Museum. 
Voor meer informatie zie: 
www.franshalsmuseum.nl. 

Cornelis van Haarlem,  
De bruiloft van Peleus en Thetis  
(detail), 1592/93. Olieverf op 
doek. Frans Hals Museum, 
Haarlem  

De tentoonstelling Rafaël is 
mede mogelijk gemaakt door: 

Teylers Museum, Spaarne 16, 2011 ch Haarlem
t +31 (0)23 5160960 e info@teylersmuseum.nl
www.rafael2012.nl www.teylersmuseum.nl
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> Rafaël, Naaktstudies, 1515. Rood krijt,  
metaalstift. Albertina, Wenen

Deze beroemde roodkrijt-
tekening stuurde Rafaël aan 
Albrecht Dürer (1471-1528),  
de grootste Duitse kunstenaar 

van zijn tijd. De Italiaan se kunstenaars-
biograaf Vasari schrijft over de uitzonder-
lijke uitwisseling van kunst werken tussen 
Dürer en Rafaël. Dürer zond Rafaël uit 
Neuren berg een (niet meer bekend) zelf-
portret; Rafaël stuurde enkele tekeningen 
terug, waarvan alleen dit blad bewaard  
is gebleven. Het is een voorstudie voor  
het fresco, De slag bij Ostia, in de Stanza  

Rafaël (en atelier), Slag bij Ostia, ca. 1515. Fresco. 
Stanza dell’Incendio, Vaticaanse Musea, Rome

dell’Incendio in het Vaticaan. De wijzende 
man treffen we links op het fresco aan  
als aanvoerder. Daar is hij gekleed, maar 
Rafaël tekende hem eerst naakt om er  
zeker van te zijn dat alles anatomisch cor-
rect in elkaar zat. Het opschrift op de te-
kening is van Dürer zelf: ‘1515, Rafaël van 
Urbino, die zo hoog geacht is geweest bij 
de paus, heeft deze naaktfiguur gemaakt 
en hem aan Albrecht Dürer in Neuren-
berg ge stuurd om zijn hand te tonen’.  
Dat wil zeggen: om zijn unieke teken stijl 
aan zijn vak genoot te laten zien. 


