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Inleiding 
 
 

“There is no history, only histories.” 
- Karl Popper - 

 
“History is a myth that men agree to believe.” 

- Napoleon - 

 
 

Geschiedenis is niets meer dan een constructie, representatie of fictie. Dit is althans de visie 
waarmee filosofen vandaag de dag tegen het vakgebied van de geschiedwetenschap aankijken. 
Hoewel de meeste historici ervan uitgaan dat het verleden kan worden gereconstrueerd door 
schriftelijke en materiële bronnen te bestuderen, hebben postmoderne filosofen aangetoond dat 
deze aanname op een misvatting berust. De vraag of objectieve kennis van het verleden mogelijk is, 
dient volgens hen dan ook negatief te worden beantwoord. Verschillende belemmeringen spelen 
hierbij een rol. Zo is er in de eerste plaats de rol van de taal. Omdat we de geschiedenis nooit hier-
en-nu kunnen maken, zijn we voor een weergave van de geschiedenis altijd afhankelijk van een 
representatie in de vorm van taal. Het probleem is echter dat de taal als medium nooit in staat is om 
historische gebeurtenissen exact weer te geven. Daarbij is taal wel zo machtig dat ze door haar 
structuur in grote mate vorm geeft aan de geschiedenis en deze dus voor een belangrijk deel bepaalt. 
Deze ambigue rol van taal vormt een onoverkomelijk probleem voor de historicus en maakt een 
exacte representatie van het verleden bij voorbaat al onmogelijk. Een bijkomend probleem is dat de 
historicus de geschiedenis vaak opvat als een monolithisch geheel. Ook deze opvatting wordt door de 
postmoderne filosofie keihard onderuit gehaald. Voor hen bestaat er niet slechts een werkelijkheid, 
maar manifesteert zij zich op verschillende manieren. Zo waren de gevolgen van de Franse Revolutie 
voor iedere burger anders en daarmee is het onjuist om over slechts een enkele werkelijkheid te 
spreken; de gevolgen van de Franse Revolutie vormden immers voor iedere burger zijn of haar eigen 
werkelijkheid. De geschiedenis is daarmee te complex en veelomvattend om binnen de 
geschiedwetenschap recht te kunnen doen aan alle facetten die het verleden in zich draagt. Een 
bijkomende complicatie is het beperkt aantal bronnen dat de historicus tot zijn beschikking heeft. Zo 
is het onvermijdelijk dat er in de loop der tijd talloze potentiële bronnen verloren zijn gegaan. 
Doordat de historicus slechts een beroep kan doen op de voor hem beschikbare bronnen, zal zijn 
reconstructie van het verleden altijd onvolledig zijn. Het laatste probleem vormt de historicus 
tenslotte zelf. In zijn werk is de historicus voor een belangrijk deel afhankelijk van interpretatie en 
juist hierin schuilt volgens postmoderne filosofen een groot gevaar. Zo menen zij dat waardevrije 
oordelen bij voorbaat al onmogelijk zijn. Wat zij hiermee bedoelen is dat ieder mens, en dus niet 
alleen de historicus, in grote mate wordt bepaald door persoonlijke ervaringen en de tijd, plaats en 
cultuur waarin deze worden opgedaan. Tezamen vormen zij een context waarbinnen ieder individu 
zijn eigen werkelijkheid creëert, door de Franse filosoof Michel Foucault ook wel discours genoemd.1 
Voor de historicus heeft deze zienswijze tot gevolg dat al zijn interpretaties afhankelijk zijn geworden 
van het discours waarbinnen hij functioneert, wat betekent dat waardevrije oordelen en 
interpretaties binnen de geschiedwetenschap onmogelijk zijn geworden. De geschiedenis is daarmee 
geen objectief gegeven meer, maar is een constructie die door de historicus zelf wordt gemaakt.2

  
Als gevolg van deze postmoderne inzichten zijn alle mogelijkheden tot objectieve waarheidsvinding 
binnen de geschiedenis volledig uitgehold. Problemen met de taal, het bestaan van meerdere 
werkelijkheden naast elkaar en de historicus die zichzelf nooit uit een bepaald discours kan 
ontworstelen, vormen een ernstige bedreiging voor de geschiedenis als wetenschappelijke discipline. 
Hoewel dit alles niet per definitie het einde van het vakgebied betekent, dienen historici zich meer 
dan ooit bewust te zijn van de grote mate van subjectiviteit die onbedoeld in hun uitspraken 
verborgen ligt. Binnen de kunstgeschiedenis lijkt deze bewustwording nog ver te zoeken. Het inzicht 
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dat interpretaties worden gemaakt binnen een bepaald discours, is dan ook nog niet tot alle 
kunsthistorici doorgedrongen. Dit vormt wellicht een mogelijke verklaring voor de autoriteit die tot 
op de dag van vandaag aan bepaalde kunsthistorici wordt toegekend. Een van deze autoriteiten is 
Giorgio Vasari. De twee edities die zijn verschenen van zijn Vite de' più eccellenti architetti, pittori, et 
scultori italiani vormen een onmisbare bron van kennis voor alle kunsthistorici die onderzoek 
verrichten naar de kunst van de Italiaanse Renaissance.3 Dit neemt echter niet weg dat Vasari’s rol 
binnen de kunstgeschiedenis dubbelzinnig is. Enerzijds wordt hij gezien als kunstcriticus en daarmee 
als belangrijke primaire bron, maar anderzijds was Vasari ook kunsthistoricus die schreef over de 
kunst van het verleden. Dit betekent dat ook Vasari’s interpretaties moeten worden geplaatst binnen 
een bepaald discours en dat zijn kunstgeschiedenis bovenal een constructie is die door hemzelf is 
gemaakt. Toch worden de Vite nog te vaak aangehaald als onfeilbare bron zonder daarbij te beseffen 
dat ook Vasari’s claims binnen een bepaald discours moeten worden geplaatst. Een voorbeeld dat dit 
wellicht het beste illustreert is de mythe die hij rondom het leven en de kunst van Michelangelo 
heeft gecreëerd. Zo vormt het leven van Michelangelo niet alleen wat betreft omvang, maar ook 
zeker wat betreft waardering het hoogtepunt van Vasari’s Vite. Michelangelo wordt door Vasari 
neergezet als de grote verlosser van de kunsten en wordt uitvoerig geroemd als de beste kunstenaar 
die de wereld ooit heeft gekend.4 Dat Vasari’s waardering voor Michelangelo niet onschuldig is 
geweest, zal blijken als we ingaan op de invloed die Vasari op ons denken over Michelangelo heeft 
gehad.  
 
Vandaag de dag wordt Michelangelo nog steeds gezien als een van de beste kunstenaars ooit. Dit is 
op zich niet verwonderlijk gezien zijn revolutionaire bijdragen op het gebied van de schilderkunst, 
beeldhouwkunst en architectuur. Werken als de Romeinse Pietà, de David, het plafond van de 
Sixtijnse Kapel en de koepel van de Sint Pieter worden tot op de dag van vandaag geprezen door 
zowel kunsthistorici als het grote publiek. Vasari’s waardering voor Michelangelo lijkt daarmee op 
basis van artistieke redenen gegrond. De vraag is echter of dit wel zo is. Zeker op het gebied van de 
schilderkunst is Vasari’s keuze voor Michelangelo op zijn minst opmerkelijk te noemen. Vasari prijst 
Michelangelo om zijn disegno en uitbeelding van het mannelijk naakt, maar wat dan te denken van 
andere schilderkunstige kwaliteiten, zoals compositie en kleurgebruik of het decorum waarbinnen 
een voorstelling is geplaatst? Al deze elementen lijken voor Vasari een ondergeschikte rol te spelen 
ten opzichte van disegno en de uitbeelding van het mannelijk naakt. Dat ik niet de enige ben die zich 
hierover verbaast, blijkt uit een boek dat de kunsthistoricus Paul Joannides in 2002 heeft geschreven 
over de tekenkunst van Rafael. In Raphael and His Age: Drawings from the Palais des Beaux-Arts, Lille 
schrijft hij over Vasari’s keuze voor Michelangelo: “Raphael would have been a more productive and 
assimilable model.”5 Desondanks is het, zoals ik zal aantonen, Vasari’s werkelijkheid die in ons 
collectief geheugen is blijven hangen. We zien Michelangelo als de meest dominante schilder van de 
16e eeuw en zijn schilderkunst als de belangrijkste voorloper van het Maniërisme. De vraag is echter 
of dit allebei wel zo terecht is. Het doel van deze scriptie is dan ook enerzijds om een andere 
werkelijkheid te schetsen dan die van Vasari, een werkelijkheid waarin Michelangelo een minder 
prominente rol speelt en waarbij tevens recht wordt gedaan aan een ander groot schilder uit zijn tijd, 
namelijk Rafael. Anderzijds zal worden getracht om in de huid van Vasari te kruipen en erachter te 
komen waarom hij juist de schilderkunst van Michelangelo zo waardeerde. Dit terwijl er met Rafael 
toch een goed alternatief voorhanden was. Hiertoe zullen we dan ook het discours moeten 
reconstrueren waarbinnen Vasari zijn Vite heeft geschreven. Hoewel ik zal trachten om in beide 
gevallen mijn uitspraken en interpretaties met goede argumenten te onderbouwen, kan niet worden 
ontkend dat ook dit onderzoek plaatsvindt binnen een bepaald discours. Ik ben mezelf hiervan 
bewust  en claim geenszins een visie te hebben die onfeilbaar is voor kritiek. Desondanks denk ik dat 
het goed is om tegenwicht te bieden tegen de heersende opinie die ervan uitgaat dat Michelangelo 
op eenzame hoogte staat binnen de kunst van de Italiaanse Renaissance. 
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I Michelangelo als norm en maatstaf 
 
 

“Enough, enough, enough! Say no more! Lump the whole thing! Say that the Creator made 
Italy from designs by Michael Angelo.” 

- Mark Twain - 
 
 

De Engelse filosoof Arthur North Whitehead omschreef de westerse filosofie eens als niet meer dan 
een reeks voetnoten bij Plato.6 Zouden we deze analogie op de kunstgeschiedenis willen toepassen, 
dan komen we onvermijdelijk tot de conclusie dat zij tot voor kort niet meer was dan een reeks 
voetnoten bij Vasari. Het evolutionaire model dat Vasari in zijn Vite heeft ontwikkeld en waarbij de 
ontwikkeling van de kunsten wordt verklaard in termen van geboorte, groei, volwassenheid en 
verval, heeft de kunstgeschiedenis in grote mate bepaald. Door ervan uit te gaan dat kunst was 
gericht op een alsmaar toenemende vorm van naturalisme, kon Vasari een model ontwikkelen dat 
zijn oorsprong vond bij Giotto en zijn hoogtepunt bereikte in Vasari’s eigen tijd met de kunst van 
Michelangelo als absolute vorm van perfectie. Hoewel dit model onvermijdelijk heeft geleid tot grote 
problemen voor latere kunsthistorici, de absolute perfectie was immers met Michelangelo al bereikt, 
heeft het diepe sporen nagelaten binnen de kunstgeschiedenis. Kunsthistorici als Johann 
Winckelmann en Ernst Gombrich zijn sterk beïnvloed door het model van Vasari en konden door het 
begrip naturalisme verder uit te breiden een ontwikkeling schetsen van de kunsten die op eenzelfde 
wijze verliep. Illustratief voor dit model, en daarmee voor de invloed die Vasari op de 
kunstgeschiedenis heeft gehad, is Gombrichs The Story of Art. Dit boek vormt inmiddels een 
standaardwerk dat tot op de dag van vandaag op vele universiteiten wordt onderwezen en waarbij 
de ontwikkeling van de kunsten wordt geschetst vanaf haar geboorte in het oude Egypte tot haar 
verval in de 20e eeuw. Ook binnen het Modernisme heeft Vasari’s model echter veel invloed gehad. 
Door Vasari’s begrip van het naturalisme nog verder uit te breiden kon de invloedrijke Amerikaanse 
kunstcriticus Clement Greenberg een ontwikkeling schetsen die liep vanaf Giotto en haar hoogtepunt 
vond in het Post Painterly Abstraction aan het eind van de jaren ’60.7 Met Greenberg is echter ook 
een einde gekomen aan het vooruitgangsdenken dat de kunstgeschiedenis eeuwenlang heeft 
bepaald. Met de opkomst van het postmodernisme begint men voor het eerst in te zien dat 
geschiedenis niet meer is dan een constructie, iets wat duidelijk wordt geïllustreerd door de 
theorieën van Vasari, Gombrich en Greenberg. Dit alles neemt echter niet weg dat bepaalde 
elementen uit Vasari’s model nog steeds zeer invloedrijk zijn binnen de kunstgeschiedenis. Het 
belangrijkste voorbeeld hiervan is wellicht de mythe die Vasari om de persoon en kunst van 
Michelangelo heeft geschetst, een mythe die zich tot op de dag van vandaag laat voelen. 
 
De mythe van Michelangelo is in de eerste plaats een mythe die door Michelangelo zelf is gecreëerd. 
De drie belangrijkste biografieën die tijdens zijn leven zijn geschreven, de twee edities van Vasari en 
de biografie van Ascanio Condivi uit 1553, zijn allen tot stand gekomen met directe of indirecte 
betrokkenheid van Michelangelo zelf.8 Zo beweert Vasari al in zijn eerste editie uit 1550 dat hij 
tijdens het schrijven dagelijks contact heeft gehad met Michelangelo.9 Hoewel dit waarschijnlijk wat 
overdreven is, staat vast dat Vasari veel informatie over Michelangelo uit eerste hand heeft 
vernomen. Dit contact tussen beiden intensiveerde zich de laatste jaren van Michelangelo’s leven en 
de editie van 1568 kan dan ook worden gezien als de editie waarin de stem van Michelangelo het 
meest duidelijk hoorbaar is. Daarnaast is deze editie ook de omvangrijkste, volledigste en meest 
gelezen editie van Vasari’s Vite. De editie van 1568 is daarmee niet alleen de editie waarin Vasari’s 
adoratie van Michelangelo haar hoogtepunt bereikt, maar tevens de versie waarmee Vasari door de 
eeuwen heen het meeste invloed heeft uitgeoefend op kunsthistorici.10 Het is dan ook de editie van 
1568 die in dit betoog zal dienen als uitgangspunt voor Vasari’s werkelijkheid.  
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Het discours waarbinnen Vasari de tweede editie van zijn Vite schreef, is in sterke mate bepaald door 
Michelangelo. De persoonlijke omgang tussen beiden en de dominante positie die Michelangelo 
gedurende de laatste decennia van zijn leven innam binnen de Italiaanse kunstwereld, hebben 
Vasari’s visie op de geschiedenis van de kunsten voor een belangrijk deel beïnvloed. Nog explicieter 
dan in de eerste editie van 1550, wordt Michelangelo in de tweede editie neergezet als de verlosser 
van de kunsten. Evenals in de eerste editie wordt Michelangelo geroemd vanwege zijn ongekende 
bijdragen op het gebied van de architectuur, beeldhouwkunst en schilderkunst, maar daarnaast 
schrijft Vasari in het voorwoord van het derde deel, dat Michelangelo: “holds the sovereignty not 
merely of one of these arts, but of all three together.”11 Hoewel de soevereiniteit van Michelangelo 
op het gebied van de architectuur en beeldhouwkunst onomstreden was, gold dit in mindere mate 
voor zijn positie binnen de schilderkunst. Toch ziet Vasari de schilderkunst van Michelangelo niet 
alleen als een overwinning op alle andere kunstenaars, maar zit hij deze ook als een overwinning op 
de natuur.12 Deze mythe, die door Michelangelo zelf werd gecreëerd en een ideale spreekbuis vond 
in Vasari, is tot op de dag vandaag bepalend voor de heersende opinie onder kunsthistorici. Nog 
steeds wordt Michelangelo door velen gezien als de beste schilder uit de Italiaanse Renaissance en 
wordt er een enorme invloed aan zijn werk toegekend. Dit is natuurlijk niet helemaal onterecht. 
Michelangelo behoorde zonder twijfel tot de beste schilders van zijn tijd en was waarschijnlijk het 
meest origineel van allemaal. Met zowel zijn tekeningen, schilderkunst als sculpturen heeft hij een 
ongekende invloed uitgeoefend op de 16e-eeuwse schilderkunst. Vrijwel alle Italiaanse kunstenaars 
uit de 16e eeuw zijn dan ook in meer of mindere mate door de kunst van Michelangelo beïnvloedt en 
de kunsthistorici Paul Joannides en Francis Ames-Lewis gaan zelfs zo ver dat zij menen dat de 
geschiedenis van de 16e-eeuwse Italiaanse schilderkunst kan worden geschreven in termen van een 
reeks van antwoorden op de kunst van Michelangelo.13  
 
Ondanks de fenomenale artistieke prestaties die Michelangelo binnen de schilderkunst heeft 
geleverd en de invloed die hij daarmee op zijn tijdgenoten heeft uitgeoefend, kan de invloed die 
Vasari op ons denken over Michelangelo heeft gehad niet helemaal worden genegeerd. Een recent 
voorbeeld waarin de invloed van Vasari’s mythe duidelijk tot uitdrukking komt, is Renaissance Rivals 
van Rona Goffen. Met dit baanbrekende werk uit 2006 wil Goffen een ‘nieuwe’ kunstgeschiedenis 
schrijven waarbij de onderlinge rivaliteit tussen verschillende kunstenaars het centrale thema is. 
Evenals bij Vasari speelt Michelangelo ook hier de hoofdrol. In de eerste zinnen van haar boek stelt 
Goffen:  
 

“Most (…) of the works in this book are familiar and their makers famous. I have tried to see 
them anew, however – or rather, the way their contempories saw them five hundred years 
ago, and that is through the prism of rivalry. This is not my idea but theirs, as they tell us 
repeatedly in various writings. Their idea, too, is my focus on Michelangelo as protagonist. 
Everyone else – Leonardo, Raphael, Titian, and others – is seen in relation to him as 
antagonist.”14  

 
De erfenis die Vasari heeft achtergelaten, blijkt direct uit de eerste zinnen van het boek en wordt in 
het eerste hoofdstuk bevestigd:  
 

“And central to the Renaissance agon is Michelangelo, the great protagonist of his time. 
Giorgio Vasari expressed the idea in a nutshell: “Force yourself to imitate Michelangelo in 
everything.” Everyone else might be perceived – and was perceived by Michelangelo – either 
as his antagonist or as his acolyte. For everyone else, he was the referent. (…) For 
Michelangelo himself the only acknowledged points of reference were nature and classical 
antiquity.”15 

 
Het is duidelijk dat Michelangelo de hoofdrol speelt in de werkelijkheid zoals die door Goffen wordt 
geschetst. Goffen zet Michelangelo expliciet neer als de kunstenaar die het beeld van de 16e-eeuwse 
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kunst heeft bepaald en wiens kunst de norm vormde waaraan de kunst van tijdgenoten werd 
getoetst. Evenals bij Vasari spelen kunstenaars als Leonardo, Rafael en Titaan slechts een bijrol in de 
grote Michelangelo show. Goffen rechtvaardigt haar keuze voor Michelangelo door te stellen dat zijn 
kunst het referentiekader vormde voor zijn tijdgenoten. Hoewel we in het vervolg zullen zien dat 
deze stelling enigszins problematisch is, kan niet worden ontkend dat er wel een kern van waarheid 
in deze uitspraak zit. Dit wordt goed duidelijk als we de relatie tussen Michelangelo en Rafael nader 
gaan beschouwen. Dat de kunst van Michelangelo een ongelofelijke aantrekkingskracht moet 
hebben uitgeoefend op de negen jaar jongere Rafael staat onlosmakelijk vast. Hoewel het in het 
kader van deze scriptie onmogelijk is om alle facetten van Michelangelo’s invloed op Rafael te 
behandelen, zal ik drie verschillende aspecten belichten die Rafaels ontwikkeling als kunstenaar voor 
een belangrijk deel hebben bepaald. Zo zal ik in de eerste plaats ingaan op Rafaels eerste 
kennismaking met de kunst van Michelangelo in Florence, om vervolgens de invloed van 
Michelangelo’s plafond in de Sixtijnse Kapel te bespreken. Tenslotte zal ik nog kort ingaan op de 
invloed die Michelangelo met zijn tekenkunst op Rafael heeft uitgeoefend. 
 
Hoewel latere gebeurtenissen anders doen vermoeden, zijn de contacten tussen Michelangelo en 
Rafael niet altijd vijandig van aard geweest. Als de 21-jarige Rafael in 1504 in Florence arriveert, komt 
hij vrij snel in contact met Michelangelo. Rafael, die het eerste deel van zijn opleiding in zijn 
geboorteplaats Urbino had genoten en zichzelf verder had ontwikkeld in de omgeving Pietro 
Perugino, was dan ook met maar een doel naar Florence gekomen: kennismaken met de kunst van 
Michelangelo en Leonardo da Vinci. Ondanks Michelangelo’s weinig toegankelijke karakter weet 
Rafael een goede band met de oudere kunstenaar op te bouwen. Enkele van zijn schetsen wijzen er 
zelfs op dat hij toegang heeft gekregen tot het atelier van Michelangelo, wat vrij uitzonderlijk was 
gezien Michelangelo’s geslotenheid over zijn werk. Michelangelo’s kunst maakt direct een enorme 
indruk op de jonge Rafael, wat blijkt uit de vele studies die hij naar Michelangelo’s werken heeft 
verricht. De onvoltooide sculptuur van de Heilige Mattheus, het karton van de Slag van Cascina, de 
David, de Taddei Tondo, de Brugge Madonna, allen zijn zij door Rafael geschetst en bestudeerd.16 Dit 
neemt echter niet weg dat de invloed van Leonardo zich sterker doet gelden gedurende Rafaels 
eerste jaren in Florence. De belangrijkste oorzaak hiervoor is het type opdrachten dat Rafael krijgt 
aangeboden in deze periode. Ondanks dat hij heeft weten door te dringen tot de machtigste en 
meest invloedrijke families van de stad, komt Rafael vooral in aanmerking voor opdrachten voor 
portretten en particuliere devotiestukken zoals Madonna’s met kind. Het zijn echter deze genres 
waarmee Leonardo in de jaren voorafgaand aan Rafaels komst naar Florence grote faam heeft 
verworven. Zodoende is het begrijpelijk dat Leonardo’s invloed prominent aanwezig is gedurende 
Rafaels Florentijnse periode. Een omslagpunt vormt echter Rafaels Graflegging (Afb. 1) uit 1507. In 
dit werk wordt de dominante invloed van Leonardo verruild voor die van Michelangelo en komt alle 
kennis die Rafael in Florence heeft opgedaan in een keer tot uitdrukking. Doordat er veel studies 
voor dit werk bewaard zijn gebleven, is de transformatie die Rafaels concept ondergaat goed te zien. 
Zoals uit een van de eerste schetsen (Afb. 2) blijkt, was Rafaels initiële uitgangspunt Perugino’s 
Bewening van Christus (afb. 3) uit 1495. Gaandeweg het proces verandert Rafaels conceptie echter 
en groeit de bewening uit tot een graflegging. Het uiteindelijke eindresultaat is dan ook totaal anders 
dan het oorspronkelijke idee dat Perugino’s Bewening van Christus als uitgangspunt had. Toch doet 
het gedetailleerde landschap en het kleurgebruik nog erg Peruginesque aan en vinden we in de 
geometrische opbouw van de uiteindelijke compositie de invloed van Leonardo terug. Dit alles neemt 
echter niet weg dat de invloed van Michelangelo in dit werk het meest dominant aanwezig is. Voor 
de poses van zijn figuren heeft Rafael zich sterk laten leiden door enkele van Michelangelo’s meest 
bekende werken. Zo is de figuur van Christus een bijna letterlijk citaat van Michelangelo’s Romeinse 
Pietà (Afb. 4), zijn de benen van de eerste drager en het bovenlichaam van de tweede drager van 
links ontleend aan Michelangelo’s onvoltooide Heilige Mattheus (Afb. 5) en is de geknielde vrouw op 
de grond een citaat van de Madonna uit de Doni Tondo (Afb. 6). Dit alles illustreert duidelijk dat 
Rafael voor zijn figuren nadrukkelijk naar het werk van Michelangelo heeft gekeken. Onder invloed 
van Michelangelo zien we dan ook een toegenomen belangstelling voor de menselijke anatomie en 
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wordt Rafaels interesse in de antieken aangewakkerd. Kenmerkend voor deze periode is dat 
Michelangelo de bril vormt waardoor Rafael de antieken bekijkt.17 
 
Een jaar na de voltooiing van zijn Graflegging wordt Rafael door paus Julius II naar Rome geroepen 
voor de decoratie van zijn pauselijke appartementen in het Vaticaan. Deze overgang van Florence 
naar Rome betekende niet alleen een nieuwe fase in de ontwikkeling van Rafael, maar tevens een 
verandering in zijn relatie met Michelangelo die enkele jaren daarvoor al naar Rome was vertrokken. 
Van het een op het andere moment worden Michelangelo en Rafael elkaars rivalen en werken zij op 
slechts een steenworp afstand van elkaar aan de twee grootste en belangrijkste opdrachten die Italië 
op dat moment te bieden had. Op het moment dat Rafael in Rome aankomt, is Michelangelo net 
begonnen aan zijn plafond van de Sixtijnse Kapel (Afb. 7). Het is dan ook met dit werk dat 
Michelangelo een blijvende invloed op Rafaels stijl zal uitoefenen. Onder invloed van Michelangelo’s 
werk neemt Rafaels interesse voor verkortingen en anatomie nog verder toe en zien we Rafaels 
figuren een stuk monumentaler worden. Daarnaast bood de Sixtijnse Kapel ook een reeks van 
oplossingen om met complexe oppervlaktes en muurschilderingen om te gaan. Dit laatste wordt 
goed duidelijk als we een van Michelangelo’s lunetten uit de Sixtijnse Kapel (Afb. 8) vergelijken met 
Rafaels Sibillen in de Chigi Kapel in Santa Maria della Pace (Afb. 9). Hoewel Rafaels compositie 
gecompliceerder is dan die van Michelangelo, valt duidelijk te zien dat Rafael voor zijn oplossing 
schatplichtig is aan Michelangelo. Daarbij hebben Rafaels figuren een enorme ontwikkeling 
doorgemaakt in vergelijking met de Florentijnse Graflegging. Onder invloed van de Sixtijnse Kapel 
zijn de figuren een stuk majestueuzer geworden en heeft hij extremere verkortingen toegepast,18 iets 
wat met liefde door Vasari wordt benadrukt: 
 

“Once Raphael of Urbino, who was a very excellent imitator, saw it, he quickly changed his 
style, and in order to show his skill he immediately painted the prophets and the sibyls in 
Santa Maria della Pace.”19 

 
Hoewel we in het vervolg van de tekst zullen zien dat Vasari hier onjuist omgaat met de feiten, staat 
vast dat de Sixtijnse Kapel Rafaels stijl definitief heeft veranderd. 
 
Dat Rafael tot tweemaal toe zeer snel kon reageren op nieuwe ontwikkelingen in Michelangelo’s 
kunst, is verbazingwekkend te noemen. De oorzaak hiervan moet niet alleen worden gezocht in een 
goede observatie van Michelangelo’s stijl en techniek, maar tevens in een grondige bestudering van 
Michelangelo’s tekeningen en studies. Binnen de Florentijnse traditie lag de basis van de 
schilderkunst in het tekenen. Zoals we in het geval van Rafaels Graflegging al hebben gezien, werden 
concepten uitgewerkt op papier en lagen deze na verschillende studies ten grondslag aan het 
uiteindelijke eindresultaat. De gebruikelijke tekentechniek die hierbij traditioneel werd gebruikt was 
het gekruist arceren met pen. Zowel Michelangelo als Rafael was binnen deze traditie opgeleid, maar 
Michelangelo had deze vorm van tekenen naar een hoger plan getild. Door een fenomenale 
tekentechniek en gedegen anatomische kennis wist Michelangelo door middel van gekruiste 
arceringen de spieren binnen het menselijk lichaam extra te articuleren. In Florence raakt Rafael voor 
het eerst bekend met deze techniek en na vele studies, waaronder de Kopie naar Michelangelo’s 
David (Afb. 10), lukt het ook Rafael om deze techniek geleidelijk aan onder de knie te krijgen. Uit de 
vele studies die van hem bewaard zijn gebleven, is gebleken dat Rafael in zijn studies voor de 
Graflegging voor het eerst blijk geeft van volledige beheersing van Michelangelo’s tekentechniek. 
Zodoende is het ook niet verwonderlijk dat Michelangelo’s invloed juist in de Graflegging zo 
dominant is. In zijn voorbereidingen voor de beschildering van het plafond van de Sixtijnse Kapel 
begint Michelangelo echter met een nieuwe tekentechniek te experimenteren. In plaats van het 
gekruist arceren met pen stapt Michelangelo over op het tekenen met zwarte kalk. Door deze 
verandering is hij beter in staat uitdrukking te geven aan de menselijke anatomie en kan hij deze op 
een meer dramatische wijze toepassen binnen zijn kunst. Hoewel het onbekend is hoe Rafael in 
aanraking is gekomen met Michelangelo’s studie voor de Sixtijnse Kapel, is het geen toeval dat Rafael 
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rond 1512 ook in deze nieuwe techniek gaat experimenteren. Het eerste werk waarbij Rafael deze 
techniek volledig toepast zijn de hiervoor besproken Sibillen in de Santa Maria della Pace. Ook in dit 
geval is het dus niet verwonderlijk dat Rafael in staat was om Michelangelo zo snel na de voltooiing 
van de Sixtijnse Kapel na te kunnen volgen.20 We kunnen dan ook met recht concluderen dat 
Michelangelo Rafaels belangrijkste referentie is geweest vanaf zijn aankomst in Florence. 
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II Een andere werkelijkheid 
 
 

“Aretino: And what will you say if I begin with the name of Raphael? 
Fabrini: That Raphael was indeed a great painter, but not on a par with Michelangelo. 

Aretino: Your view is a personal one, and you should not pronounce judgment so rigidly.” 
- Lodovico Dolce - 

 
 

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, stelt Goffen in het eerste hoofdstuk van haar 
Renaissance Rivals dat Michelangelo’s kunst het referentiekader vormde voor zijn tijdgenoten, 
waaronder Rafael. Michelangelo’s eigen referentiepunten waren daarentegen uitsluitend de 
antieken en de natuur. De werkelijkheid zoals we die in het eerste hoofdstuk hebben geschetst, gaat 
inderdaad uit van dit model van Goffen en is tevens een werkelijkheid waar Vasari zich aardig in zou 
kunnen vinden. Er valt echter ook een ander verhaal over Michelangelo en Rafael te vertellen; een 
verhaal over een werkelijkheid waarin de hoofdrol niet is weggelegd voor Michelangelo, maar waarin 
deze wordt toebedeeld aan zijn grote rivaal Rafael. Dit verhaal begint in 1512, het moment waarop 
Michelangelo zijn plafondschildering in de Sixtijnse Kapel heeft voltooid en Rafael net klaar is met zijn 
frescocyclus in de Stanza della Segnatura. Niet geheel toevallig is dit tevens het moment waarop 
Vasari bitter weinig te vertellen heeft over Michelangelo. 
 
Met de Stanza della Segnatura heeft Rafael zijn naam voorgoed gevestigd. Niet alleen heeft hij zich in 
een klap als nieuwste en meest serieuze uitdager van Michelangelo gepresenteerd, maar tevens 
heeft hij blijk gegeven van een geheel eigen stijl. Uiteraard was Rafael al gevormd in Florence, maar 
op wat hij in de Stanza della Segnatura heeft gepresenteerd, lijkt niets in Florence vooruit te wijzen. 
Daarbij, en dat is opmerkelijk gezien Rafaels laatste ontwikkelingen in Florence, is de invloed van 
Michelangelo vrijwel geheel afwezig bij zijn eerste grote project in Rome. De verschillen tussen de 
Sixtijnse Kapel en de Stanza della Segnatura lopen vooruit op de verschillende benaderingen tussen 
beide kunstenaars die in de jaren die volgen nog explicieter naar voren zullen komen. Deze 
verschillen in benadering worden goed duidelijk als we de Creatie van de Zon, Maan en Planten uit de 
Sixtijnse Kapel (Afb. 11) vergelijken met de School van Athene in de Stanza della Segnatura (Afb. 12). 
Waar Michelangelo hoofdzakelijk geïnteresseerd was in de uitbeelding van het menselijk lichaam 
met dramatische verkortingen bezit Rafaels fresco kwaliteiten die Michelangelo geenszins 
nastreefde. Vooral Rafaels interesse voor het lineair perspectief springt hierbij direct in het oog en is 
bij Michelangelo volstrekt afwezig.21 De Stanza della Segnatura deed dienst als de privébibliotheek 
van Julius II en in zijn frescocyclus heeft Rafael dan ook uitdrukking willen geven aan de vier 
wetenschapsgebieden die op dat moment bestonden en waarbij de School van Athene de filosofie 
representeert. Zodoende heeft Rafael antieke filosofen met toehoorders zorgvuldig gegroepeerd 
binnen een ruimtelijke en monumentale omgeving. De open centrale ruimte op de voorgrond, de 
filosoof Heraclitus is pas later door Rafael toegevoegd, nodigde de beschouwer uit om tot de 
voorstelling toe te treden. Deze continuïteit tussen de picturale ruimte en de werkelijke ruimte stond 
symbool voor de continuïteit tussen de gouden eeuw van de antieke filosofie en het pontificaat van 
Julius II.22 Ondanks de aandacht voor de picturale ruimte en het perspectief is Rafaels grootste 
prestatie dat hij de eenheid van de voorstelling heeft weten te behouden. Dit is hem niet alleen 
gelukt door middel van een zorgvuldig opgezette compositie, maar tevens door het kleurgebruik dat 
hij heeft toegepast. In de School van Athene heeft Rafael veel dezelfde toonsoorten gebruikt wat 
maakt dat de voorstelling zijn eenheid behoud. Daarnaast vinden we in de architectuur een van 
Rafaels eerste experimenten met het chiaroscuro, een kleurmethode waarbij donkere en lichte tonen 
tegen elkaar worden afgezet. Deze methode zal Rafael in het vervolg van zijn carrière verder 
ontwikkelen en heeft hij hier vooral gebruikt om het perspectief te benadrukken. De aandacht hoe 
kleurgebruik bij kan dragen aan het picturale effect is Michelangelo vreemd en vormt een ander 
belangrijk verschil tussen beide kunstenaars.23 
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Helaas zijn er weinig contemporaine bronnen bewaard gebleven die informatie geven over hoe zowel 
de Sixtijnse Kapel als de Stanza della Segnatura door het publiek werd ontvangen. Uiteraard hebben 
we Vasari die beschrijft hoe heel Rome toestroomde op het moment dat de Sixtijnse Kapel voor het 
eerst werd opengesteld voor publiek,24 maar om daadwerkelijk een oordeel te kunnen vormen over 
de veranderde verhouding tussen Michelangelo en Rafael zullen we op andere informatie moeten 
vertrouwen. Het enige document dat iets zegt over de contemporaine waardering voor de Sixtijnse 
Kapel is een reisgids van Francesco Albertini uit 1510. Michelangelo was op dat moment nog volop 
bezig met zijn plafondschilderingen, maar de vermelding zegt iets over de verwachtingen die men op 
dat moment had en het prestige van de opdracht. Hoewel Creighton Gilbert nog meent te moeten 
vermelden dat Rafaels naam in dezelfde reisgids niet wordt genoemd, is dit echter niet meer dan 
begrijpelijk te noemen.25 Om te beginnen was Rafaels statuur op dat moment totaal niet te 
vergelijken met die van Michelangelo en is een vergelijking met Rafael dus niet relevant. In de 
tweede plaats zijn de Stanze tot in de 17e eeuw nooit toegankelijk geweest voor het publiek, wat de 
noodzaak voor een vermelding in een reisgids nutteloos maakt.26 Een andere contemporaine bron 
die mogelijk iets zegt over de receptie van de Sixtijnse Kapel is Michelangelo zelf. Kort na de opening 
van de Sixtijnse Kapel schrijft Michelangelo in een brief aan zijn vader dat de paus “remains very well 
satisfied.”27 Ondanks de tevredenheid van de paus is Michelangelo’s teneur een jaar later compleet 
omgeslagen. Hij schrijft wederom aan zijn vader: 
 

“I lead a miserable existence and reck not of life nor honour – that is of this world; I live 
wearied by stupendous labours and beset by a thousand anxieties. And thus have I lived for 
some fifteen years now and never an hour’s happiness have I had.”28 

 
De toon die Michelangelo hier aanslaat doet depressief en teleurgesteld aan. Wat de reden is voor 
deze verandering van stemming blijft gissen. Wellicht was hij toch teleurgesteld over het gebrek aan 
waardering voor zijn prestaties in de Sixtijnse Kapel. De brief laat zich in ieder geval lezen als een 
brief van een ‘onbegrepen’ kunstenaar. Een kunstenaar die zichzelf volledig in dienst heeft gesteld 
van zijn werk, maar hiervoor de waardering van het publiek mist. 
 
Met de dood van Julius II in 1513 en het daaropvolgende pontificaat van Leo X, breekt er een nieuwe 
periode aan in de carrières van Michelangelo en Rafael. Voor Rafael zullen de gevolgen van deze 
machtswisseling bijzonder vruchtbaar blijken, voor Michelangelo minder. Het pontificaat van Leo X 
wordt dan ook door Robert S. Liebert omschreven als de meest frustrerende en onvruchtbare 
periode uit Michelangelo’s gehele artistieke carrière.29 Tot aan de dood van Rafael in 1520 heeft 
Michelangelo geen penseel meer aangeraakt en werd hij vooral in beslag genomen door frustraties 
en tegenwerkingen bij zijn grote ambitie, het vervaardigen van de tombe voor Julius II. Terwijl 
Michelangelo op artistiek niveau weinig vooruit kwam, groeide Rafaels ster in Rome met de dag. 
Hoewel de invloed van de Sixtijnse Kapel ervoor heeft gezorgd dat Rafaels figuren monumentaler zijn 
geworden, neemt de dwingende invloed die Michelangelo’s stijl lange tijd op Rafael heeft gehad snel 
af. In plaats van Michelangelo’s stijl verder te blijven navolgen, ontwikkelt hij zich op zijn eigen 
manier en weet hij tot zijn door de grootste en belangrijkste opdrachten van Rome binnen te 
slepen.30 Michelangelo’s reactie hierop wordt door beschreven door Vasari in het leven van 
Sebastiano del Piombo: 
 

“Raphael of Urbino had risen to such stature in painting that his friends and supporters were 
saying that his pictures were, according to the order of painting, more charming in colorito 
than those of Michelangelo. (…) These humors (…) had become for various interests more 
favorable in judgment of Raphael than of Michelangelo. But Sebastiano was not of their 
following, because, being of exquisite judgment, he indeed understood the value of each. 
Therefore, Michelangelo’s interest in Sebastiano awakened (…) thinking that if he employed 
the help of disegno in Sebastiano, he could with this method, without acting himself, beat 
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those who held that opinion, and that he (Michelangelo), in the shadow of a third person, 
judge which of them was better.”31 

 
In deze zeer cruciale passage worden enkele fundamentele karaktereigenschappen van Michelangelo 
blootgelegd. Niet alleen toont Vasari hiermee Rafaels dominantie binnen de Romeinse kunstwereld 
aan, welke volgens hem op een ‘onzuiver’ oordeel berustte, maar geeft hij tevens blijk van de 
onzekerheid, jaloezie en afgunst die Michelangelo in richting van Rafael voelde. De samenwerking 
tussen Michelangelo en de Venetiaanse schilder Sebastiano is er zodoende ook gekomen. Gedreven 
door een gezamenlijke afkeer van Rafael, Sebastiano had in 1512 in paragone met Rafael een fresco 
geschilderd in de villa van de bankier Agostino Chigi (Afb. 13), proberen beide vanaf 1516 Rafaels 
dominantie te doorbreken. De combinatie van Michelangelo’s disegno, met zijn heroïsche en 
gespierde figuren en extreme verkortingen, met Sebastiano’s colorito moest ervoor zorgen dat het 
beste uit de Florentijnse en de Venetiaanse traditie met elkaar werden vermengd. Dat 
opdrachtgevers zich zeer goed bewust waren van zowel de samenwerking als de intenties van 
Michelangelo en Sebastiano, blijkt uit de opdracht waarin de rivaliteit met Rafael haar hoogtepunt 
bereikt; de opdracht voor twee altaarstukken voor de kathedraal van Narbonne, een van de hand van 
Sebastiano, de andere van Rafael.32 Het is deze opdracht die uiteindelijk tot een van Rafaels grootste 
meesterwerken heeft geleid, de Transfiguratie (Afb. 14). Het antwoord van Michelangelo, die 
verantwoordelijk was voor het ontwerp, en Sebastiano is de Opwekking van Lazarus (Afb. 15). 
Hoewel de Opwekking van Lazarus zeker werd gewaardeerd, was de response op de Transfiguratie 
overweldigend te noemen. Deze buitengewone reactie op de Transfiguratie was echter niet alleen 
het gevolg van werk zelf. Kort voordat Rafael zijn meesterwerk kon voltooien, overleed hij op de 
goede vrijdag van 1520. Rafaels dood veroorzaakte een schok door Rome. De Venetiaanse humanist 
Marcantonio Michiel maakt in zijn dagboek melding van het verdriet en ongeloof van de paus33 en 
schrijft in een brief aan een vriend over het algehele verdriet in Rome.34 Na Rafaels dood wordt de 
Transfiguratie tentoongesteld in zijn atelier in Rome, met daaronder, als blijk van ultieme 
waardering, het lichaam van de opgebaarde kunstenaar. Kort daarna wordt de Transfiguratie ook 
nog opgesteld in paragone met Sebastiano’s Opwekking van Lazarus, maar de winnaar van de 
competitie was al bekend. Hoewel ook Sebastiano’s werk unaniem werd gewaardeerd, wordt 
besloten om de Transfiguratie in Rome te houden, het grootste eerbetoon en compliment dat Rafael 
postuum kon worden gemaakt. 
 
Op het moment dat Rafael op 37e-jarige leeftijd overlijdt, is hij op vrijwel op alle gebieden verder en 
succesvoller dan Michelangelo. Niet alleen is Rafael de meest geliefde en vernieuwende kunstenaar 
van Rome, maar tevens is hij architect van de Sint Pieter, een opdracht die Michelangelo pas in 1546 
weet te bemachtigen, maakt hij ontwerpen voor sculpturen, tapijten en prenten en heeft hij van Leo 
X de prestigieuze functie gekregen van toezichthouder op alle antieke monumenten in Rome, 
inclusief de opdracht om het antieke Rome te reconstrueren.35 Op vrijwel alle gebieden wordt 
Michelangelo dus overtroffen door Rafael en het is dan ook de grote vraag hoe de kunstgeschiedenis 
zich zou hebben ontwikkeld als hem een langer leven was beschoren. Michelangelo, die op dat 
moment alweer drie jaar in Florence zit, zal dan ook geen traan hebben gelaten toen hij het nieuws 
van Rafaels dood voor het eerst te horen kreeg. Dit als we tenminste de sarcastische toon van een 
van Sebastiano’s brieven aan de kunstenaar mogen geloven: 
 

“I think you have heard how that poor Raphael of Urbino has died, which I believe may have 
rather displeased you; and God forgive him.”36 

 
Direct na deze opmerking gaat Sebastiano over tot de orde van de dag en probeert hij Michelangelo 
te overtuigen van zijn plannen om de opdracht voor de frescocyclus van de Sala di Costantino binnen 
te halen. De Sala di Costantino was de laatste van de stanze die oorspronkelijk door Rafael zou 
worden gedecoreerd, maar met de dood van Rafael werd deze opdracht toegewezen aan twee van 
zijn leerlingen, Giulio Romano en Perino del Vaga. Kort voor zijn dood had Rafael echter 
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gedetailleerde ontwerpen voor de decoratie gemaakt en zodoende konden Giulio en Perino de 
opdracht in de geest van Rafael verder afmaken. Hoewel beide kunstenaars vrij kort na Rafaels dood 
aan deze opdracht waren begonnen, bleek de paus al snel ontevreden met de vorderingen. 
Sebastiano rook zijn kans en probeerde Michelangelo te overtuigen om met deze samenwerking de 
ultieme paragone met het werk van Rafael aan te gaan. Dit was Michelangelo’s kans om zich bij 
uistek te rehabiliteren voor zijn verlies met de Opwekking van Lazarus en de strijd aan te gaan in de 
ruimte die tot op de dag van vandaag met Rafaels naam wordt verbonden. Ondanks dat er geen 
betere kans op revanche mogelijk was, weigert Michelangelo en zet hij vrijwel direct alle 
samenwerking met Sebastiano op een laag pitje.37 Wederom kunnen we alleen gissen wat 
Michelangelo’s motieven hiervoor zijn geweest. Angst, ontevredenheid over Sebastiano, te druk met 
eigen werkzaamheden? Het ligt voor de hand om aan te nemen dat angst om te verliezen de 
overhand moet hebben gehad; Rafaels overwinning met zijn Transfiguratie stond immers nog vers in 
het geheugen. Vast staat wel dat Michelangelo de rest van zijn leven een obsessie voor Rafael zal 
behouden. 
 
Dat Michelangelo de rest van zijn leven geobsedeerd blijft door Rafael, blijkt onder andere uit twee 
verschillende opdrachten waarmee Michelangelo expliciet de paragone met Rafael aangaat. De 
eerste opdracht is ruim tien jaar na Rafaels dood als Sebastiano de opdracht krijgt voor een 
altaarstuk in de Cesi Kapel in de Santa Maria della Pace, direct naast de Chigi Kapel waar Rafael in 
een zeer Michelangesque stijl zijn Profeten en Sibillen had geschilderd. Hoewel de artistieke relatie 
tussen Michelangelo en Sebastiano vrijwel direct na Rafaels dood was beëindigd, grijpt Michelangelo 
deze kans aan om af te rekenen met zijn overleden rivaal en maakt hij evenals tien jaar terug enkele 
ontwerpen voor Sebastiano. De motivatie verdwijnt echter snel en na enkele tekeningen naar Rome 
te hebben gestuurd, houdt Michelangelo het voor gezien.38 Een veel beter voorbeeld waarbij 
Michelangelo de paragone met Rafael aangaat, zien we in zijn fresco’s in de Paulus Kapel. Ruim 22 
jaar na de dood van Rafael gebruikt hij in de Bekering van Saulus (Afb. 16) een bijna letterlijk citaat 
uit Rafaels de Verdrijving van Heliodorus uit de Tempel (Afb. 17) in de Stanza di Eliodoro. De figuur 
van Saulus in Michelangelo’s voorstelling is hierbij direct ontleend aan Rafaels Heliodorus. Deze 
opmerkelijke en uitzonderlijke quotatie kan maar een doel hebben gehad. Met zijn Saulus wilde 
Michelangelo demonstreren hoeveel narratieve kracht hij kon laten uitgaan van een formele pose, 
iets waar Rafael inderdaad veel minder in slaagt.39 Desondanks blijft het opmerkelijk dat de oude en 
inmiddels zeer succesvolle Michelangelo geobsedeerd blijft door de paragone met de overleden 
Rafael. Dat deze obsessie zich niet beperkt tot de schilderkunst, blijkt ook uit Michelangelo’s 
tekenkunst. In verschillende tekeningen, die zelfs tot ver na Rafaels dood zijn gemaakt, zien we 
motieven terug die Michelangelo aan Rafael heeft ontleend. De redenen voor deze citaten zijn lastig 
te duiden, maar wellicht ging Michelangelo ervan uit dat de ontvanger van de tekening zijn 
superioriteit ten opzichte van Rafael zou herkennen.40 
 
Goffen stelt in de inleiding van Renaissance Rivals dat kunstenaars door tijdgenoten werden gezien 
“through the prism of rivalry.” Dit betekent dat Michelangelo en Rafael niet alleen rivalen voor elkaar 
waren, maar dat zij ook door tijdgenoten tegenover elkaar werden geplaatst. Deze paragone tussen 
beide kunstenaars zien we natuurlijk terug bij Vasari, maar wordt veel explicieter verwoord door de 
Venetiaanse humanist Ludovico Dolce. Zijn Dialogo della Pittura, ook wel bekend als Dolce’s Aretino, 
verscheen in 1557 en vormt het Venetiaanse antwoord op de eerste editie van Vasari’s Vite.41 In 
tegenstelling tot Vasari levert Dolce felle kritiek op Michelangelo en stelt hij Rafael en Titiaan als 
alternatief hier tegenover. In de vorm van een fictieve dialoog tussen de Venetiaanse humanist 
Pietro Aretino en de Florentijnse Giovan Francesco Fabrini worden de schilderkunstige tradities van 
beide steden met elkaar vergeleken. Aan het begin van de dialoog stelt Fabrini dat Michelangelo 
“takes the first place (…) among the painters and sculptors of our age.”42 Deze stelling wordt wat 
betreft schilderkunst door Aretino weerlegd. In het vervolg van de dialoog ontvouwt zich een debat 
waarin hij Fabrini probeert te overtuigen van Rafaels superioriteit ten opzichte van Michelangelo. De 
belangrijkste kritiekpunten die Aretino op de kunst van Michelangelo heeft, zijn het gebrek aan 
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varietà en het kleurgebruik. Hoewel hij onderkent dat Michelangelo onovertroffen is in zijn disegno 
van het mannelijk naakt, stelt Aretino dat goede schilderkunst nog meer kwaliteiten in zich draagt. Zo 
kan de schilderkunst volgens hem worden onderverdeeld in invenzione, disegno en colorito en is het 
niet gerechtvaardigd als aan een van deze kwaliteiten een bijzonder belang wordt toegekend. Ook de 
uitbeelding van het mannelijk naakt kan bij Aretino niet op een bevoorrechte positie rekenen. 
Volgens hem bestaat er geen onderscheid in belang tussen de uitbeelding van het mannelijk naakt, 
de uitbeelding van het vrouwelijk naakt of de uitbeelding van de geklede mens. Het zijn deze punten 
waarmee Aretino zijn kritiek op Michelangelo inleidt. Binnen de kunst van Michelangelo ligt volgens 
hem het zwaartepunt uitsluitend op de disegno van het mannelijk naakt. Aan andere kwaliteiten, 
wordt door Michelangelo nauwelijks aandacht besteed en het is dan ook op deze gebieden dat hij 
wordt overtroffen door Rafael en Titiaan.43 Maar er is volgens Aretino nog een ander probleem met 
de kunst van Michelangelo. Zo stelt hij dat Michelangelo’s figuren, in tegenstelling tot die van Rafael 
en Titiaan, vaak ongepast zijn binnen het thema waarin zij worden gebruikt. Dit kritiekpunt wordt 
niet alleen door de fictieve Aretino geuit, maar is door Dolce overgenomen uit een brief die Aretino 
ook in werkelijkheid aan Michelangelo heeft geschreven. In deze brief schrijft Aretino over de 
naakten in het Laatste Oordeel (Afb.18): 
 

“You, in a subject of such high history, show the saints and angels, the former without any of 
the decency proper to this world, and the latter deprived of celestial ornament. (…) And yet 
he who is a Christian, by valuing art more than faith, makes such a genuine spectacle out of 
both the lack of decorum in the martyrs and virgins, and the gesture of the man grabbed by 
his genitals, that even in a brothel the eyes would shut so as not to see it…”44 

 
Zowel Dolce als Aretino uit dus kritiek op de vele naakten die Michelangelo heeft geschilderd op een 
heilige plek als de Sixtijnse Kapel. Dit gebrek aan decorum wordt door Dolce tegen Michelangelo 
gebruikt om zijn focus op het mannelijk naakt te bekritiseren. Dolce stelt dan ook dat Michelangelo 
vooral bezig was met het tonen van zijn difficultà dell’arte en daarbij geen rekening hield met de 
context van de voorstelling. Maar Dolce’s Aretino is niet alleen een kritiek op Michelangelo, het is 
tevens een kritiek op de eerste editie van Vasari’s Vite en de gehele schilderkunstige traditie in 
Florence. De nadruk die door Vasari wordt gelegd op het tekenen en de uitbeelding van het 
mannelijk naakt staat immers lijnrecht tegenover de Venetiaanse traditie van Dolce. Niet alleen 
wordt er in Venetië meer waarde gehecht aan colorito, maar in tegenstelling tot Florence vinden we 
hier ook een rijke traditie in de uitbeelding van het vrouwelijk naakt en speelt het mannelijk naakt 
een ondergeschikte rol. Zowel Dolce als Vasari lijkt daarmee te illustreren dat opvattingen over 
schilderkunst mede afhankelijk zijn van plaats en tijd en daarmee dus cultureel zijn bepaald. In het 
volgende hoofdstuk zullen we dan ook ingaan op de relatie tussen de Florentijnse schilderkunstige 
traditie en de nadruk die door Vasari wordt gelegd op disegno en de uitbeelding van het mannelijk 
naakt.  
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III De oorsprong van een mythe 
 
 

“The account of Raphael's relationship to Michelangelo is as much a critical statement about 
art as about Raphael and Michelangelo” 

- Svetlana Leontief Alpers - 
 
 

De rol die Michelangelo speelt binnen Vasari’s Vite wordt al lange tijd door kunsthistorici onderkend. 
Wat betreft de betekenis die Vasari aan de levensbeschrijving van Rafael heeft toegekend, ligt dan 
anders. Te vaak wordt nog aangenomen dat de Vite vooral draaien om het leven van Michelangelo, 
iets wat de aandacht voor de levensbeschrijvingen van andere kunstenaars niet altijd ten goede 
komt. De laatste decennia is er echter een ontwikkeling gaande waarbij steeds meer aandacht wordt 
besteed aan de positie van andere kunstenaars binnen Vasari’s kunstgeschiedenis. Deze ontwikkeling 
heeft onder andere tot gevolg gehad dat men anders is gaan kijken naar de rol van Rafael binnen de 
Vite. Hoewel de gevolgen hiervan nog niet tot het gehele vakgebied zijn doorgedrongen en het leven 
van Michelangelo nog steeds als de culminatie van de Vite wordt gezien, lijkt er langzaam een besef 
te ontstaan dat Vasari ook met het leven van Rafael een duidelijke bedoeling heeft gehad. 
 
Waar Michelangelo wordt gepresenteerd als het ongenaakbare en onnavolgbare genie, geldt Rafael 
als het navolgenswaardige voorbeeld voor Vasari en zijn tijdgenoten. Zoals we hebben gezien wordt 
Michelangelo door Vasari neergezet als de kunstenaar die met zijn uitbeelding van het mannelijk 
naakt, de meest nobele en centrale taak binnen de kunst, de absolute perfectie heeft bereikt. Het is 
echter ook Michelangelo’s perfectie die hem ongeschikt maakt als navolgenswaardig voorbeeld. Dit 
blijkt als we de levensbeschrijving van Rafael nader gaan bestuderen. Hoewel lange tijd anders is 
gedacht, belichaamde Rafael het klassieke ideaal van de perfecte kunstenaar voor Vasari. Dit komt 
binnen zijn levensbeschrijving vooral tot uiting in een aantal thema’s die door Vasari zijn gekozen om 
een aantal specifieke kwaliteiten van Rafael te benadrukken. Dit wordt goed duidelijk als we ingaan 
op de nadruk die door Vasari wordt gelegd op Rafaels karakter. In tegenstelling tot Michelangelo, 
wiens karakter door tijdgenoten als Giovio als ruig en wild werd omschreven, wordt Rafael neergezet 
als een elegante en innemende persoonlijkheid met uitmuntende sociale vaardigheden.45 Hoewel het 
karakter van de kunstenaar in onze tijd slechts bijzaak lijkt te zijn, was Rafaels elegantie voor Vasari 
de sleutel tot zijn succes. Als geen andere kunstenaar belichaamde Rafael het ideaal van de hoveling 
zoals deze door zijn vriend en tijdgenoot Baldassarre Castiglione werd geschetst. De ideale hoveling 
heeft:  
 

“a certain grace and, as one says, a temperament, that makes him welcome and likeable at 
first sight to whoever sees him, and this should be a mark of distinction that affects and 
accompanies all his actions, and he should promise in his aspect to be worthy of any great 
lord’s company and grace.”46 

 
Voor Vasari is de kunstenaar met Rafael getransformeerd van eenvoudige ambachtsman tot 
hoveling. Zo kwam Rafaels elegantie niet alleen tot uiting in zijn stijl, maar was het tegelijkertijd ook 
zijn belangrijke sleutel tot succes. Door zijn innemende karakter was hij eenvoudig in staat om 
opdrachtgevers voor zich te winnen en wist hij zich moeiteloos te bewegen tussen de machtigste en 
meest invloedrijke personen uit zijn tijd. Het is onder andere door deze diplomatieke en sociale 
talenten dat Rafael een voorbeeld vormde voor Vasari en zijn tijdgenoten.47 Maar er is ook een ander 
aspect van Rafaels kunst dat sterk door Vasari wordt benadrukt en waarin hij als rolmodel kan 
worden gezien. Dit aspect blijkt vooral uit zijn beschrijving van Rafaels ontwikkeling als kunstenaar. 
Hierin neemt Vasari deels de kritiek over die Condivi enkele jaren eerder al op Rafael had geuit. Zo 
stelde Condivi dat “Raphael had not his art by nature but acquired it by long study”.48 Ook Vasari 
benadrukt in de levensbeschrijving van Rafael keer op keer zijn afhankelijkheid van andere meesters 
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en Michelangelo in het bijzonder. Maar waar Condivi’s kritiek vooral was bedoeld als negatieve 
vergelijking met Michelangelo’s aangeboren talent, wilde Vasari met Rafael demonstreren dat studie 
een cruciaal onderdeel vormt van de educatie van de schilder. De nadruk die Vasari op Rafaels studie 
legt, is goed te begrijpen vanuit de plaats en tijd waarin hij de tweede editie van zijn Vite schreef. Aan 
het begin van de jaren ’60 stond Vasari aan de wieg van de pas opgerichte Accademia del Disegno in 
Florence. In deze academie lag binnen de opleiding van jonge schilders een sterke nadruk op studie 
van de oude meesters en de antieken. Dit verklaart voor een belangrijk deel Vasari’s didactische 
overwegingen om Rafael neer te zetten als het schoolvoorbeeld van de kunstenaar die zijn 
aangeboren talenten volledig heeft benut door middel van oefening en studie.49 Juist doordat Rafael 
over minder aangeboren talent dan Michelangelo beschikte, werd hij door Vasari bijzonder geschikt 
geacht om als model te dienen voor hemzelf en zijn tijdgenoten. Gombrich verwoordde Vasari’s 
gedachte in een notendop: “If Michelangelo is the highest peak, Raphael is a neighbouring range only 
slightly less high but much easier of ascent.”50 
 
Het gegeven dat Vasari een positief doel met de levensbeschrijving van Rafael heeft gehad, neemt 
niet weg dat hij het beeld van Rafael dusdanig heeft gemanipuleerd om het binnen zijn eigen visie in 
te passen. Als we kijken naar hoe hij het karakter van Rafael heeft neergezet dan lijken we eerder 
met een heilige dan met een schilder van doen te hebben. Hoewel er ongetwijfeld een kern van 
waarheid in Vasari’s beschrijving van Rafaels karakter zit, is het onwaarschijnlijk dat een schilder die 
aan de absolute top van de Romeinse kunstwereld stond, niet een bepaalde hardheid en egoïsme 
moet hebben gehad om te overleven. Zoals Goffen stelt, behoorden concurrentie en rivaliteit tot de 
orde van de dag waardoor Vasari’s Rafael in het echte leven zou worden overlopen door zijn 
concurrenten. Ook in zijn beschrijving van de rol die studie heeft gespeeld binnen Rafaels 
ontwikkeling is Vasari niet helemaal objectief. Zo wordt Rafaels afhankelijkheid van Michelangelo 
sterk benadrukt en beschrijft hij expliciet hoe de stijl van Michelangelo directe invloed heeft gehad 
op Rafaels kunst. Hierbij gaat Vasari zelfs zo ver dat hij stelt dat Rafael op een gegeven moment inziet 
dat hij de perfectie van Michelangelo’s uitbeelding van het mannelijk naakt nooit zal kunnen 
bereiken en zodoende besluit om zijn natuurlijke stijl verder te ontwikkelen. Het is natuurlijk zeer de 
vraag hoe Vasari tot deze bewering is gekomen. Zo heeft hij Rafael nooit persoonlijk heeft ontmoet 
en is het waarschijnlijk dat ook hier zijn adoratie voor Michelangelo weer de overhand heeft 
genomen. Maar ondanks deze adoratie stelt Vasari wel dat: 
 

“painting does not consist only in representing nude men, but that it has a wide field, and 
that one can also count among the perfect painters those who know how to express 
narrative inventions well and with facility and (express) their fancies with good judgement; 
and you can define as a worthy and judicious artist one who in composing narratives knows 
not to make them confused with too much nor to impoverish them with too little, but can 
arrange them with beautiful invention and order.”51 

 
Deze opmerking lijkt te impliceren dat Vasari toch van mening was dat Rafael in vergelijking met 
Michelangelo universeel genomen de betere kunstenaar was.52 Gezien zijn nadruk op de superioriteit 
van Michelangelo is dit op zijn minst opmerkelijk te noemen. De reden waarom Michelangelo toch 
hoger wordt geacht dan Rafael moet worden gezocht in de centrale rol van het disegno en de 
uitbeelding van het mannelijk naakt binnen de Florentijnse traditie. 
 
Het theoretisch fundament waarop de Florentijnse schilderkunst is gebouwd, is zonder twijfel Leon 
Battista Alberti’s De Pictura. Dit traktaat, geschreven in 1435, geldt als de eerste theoretische 
verhandeling over de schilderkunst sinds de Oudheid en is van ongekende invloed geweest op de 
Florentijnse schilderkunstige traditie. Hoewel het werk vooral bekend is geworden om zijn 
verhandeling over het lineair perspectief, vinden we ook de grondslagen terug waar de schilderkunst 
volgens Alberti aan dient te voldoen. Zo komt Alberti tot de stelling dat de schilderkunst in de eerste 
plaats gericht moet zijn op representatie van de natuur. Hoewel Alberti de schilderkunst definieert in 
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termen van naturalisme, betekent dit echter niet dat de schilder te realistisch te werk mag gaan. Zo is 
het voor de schilder van het grootste belang dat hij zich in de eerste plaats laat leiden door 
schoonheid. De natuur is daarbij de enige bron waar de schilder deze schoonheid kan vinden, maar 
dit impliceert niet dat alles in de natuur ook schoon is.53 Alberti stelt dat: “We must always take what 
we paint from nature and always choose from it the most beautiful things.”54 Wat deze schoonheid is 
en hoe deze kan worden gevonden, wordt niet expliciet behandeld door Alberti, maar in zijn latere 
theoretische verhandeling over architectuur, De Re Aedificatoria, blijkt dat hij van mening is dat 
harmonie, proportie en symmetrie de hoogste wetten zijn binnen de natuur en dat deze voor de 
schilder als leidraad moeten dienen binnen zijn zoektocht naar schoonheid. Het is ook in deze 
context dat het belang van het menselijk lichaam voor het eerst nadrukkelijk naar voren komt. Zo 
dient de schilder in de eerste plaats alle imperfecties van zijn modellen te corrigeren en bij het 
zoeken naar zijn modellen selectief te werk te gaan. Pure schoonheid is nooit te vinden binnen een 
lichaam en daarom dient te schilder verschillende modellen te gebruiken en de meest schone 
elementen van elk van deze modellen samen te voegen tot een geheel.55 Deze werkmethode, die 
was ontleend aan de antieke schilder Zeuxis, is altijd bijzonder relevant gebleven binnen de 
kunsttheoretische traditie van de Italiaanse Renaissance en ligt bijvoorbeeld ook ten grondslag aan 
de kunsttheoretische opvattingen van Rafael. Bijna tachtig jaar na het verschijnen van Alberti’s De 
Pictura schrijft hij aan zijn vriend Baldassarre Castiglione: 
 

“in order to paint a fair one, I should need to see several fair ones, with the proviso that Your 
Lordship will be with me to select the best. But as there is a shortage both of good judges 
and beautiful women, I am making use with some sort of idea which comes into my mind.”56 

 
Deze werkmethode vat in haar essentie samen waar het Alberti om te doen was en het is dan ook 
niet voor niets dat Rafael vaak wordt gezien als de ideale schilder naar de maatstaven van Alberti.57 
Maar hoewel dit slechts een indicatie vormt voor de centrale rol die het menselijk lichaam bij Alberti 
speelt, wordt deze rol het best duidelijk binnen zijn proportieleer. Zoals we hebben gezien, stond 
schoonheid voor Alberti gelijk aan harmonie, proportie en symmetrie en konden deze kwaliteiten 
binnen de natuur worden gevonden. Maar aangezien de mens het enige binnen de natuur is dat is 
geschapen naar Gods evenbeeld, betekent dit eveneens dat volmaakte schoonheid bij uitstek te 
vinden was binnen de proporties en symmetrie van het menselijk lichaam. In de theorie van Alberti 
moesten de ideale proporties van het menselijk lichaam dan ook dienen als belangrijkste 
uitgangspunt voor de schilder en moest de gehele voorstelling volgens deze proporties worden 
opgebouwd.58  
 
Als we Alberti’s opvattingen met die van Vasari vergelijken dan blijken er grote overeenkomsten te 
bestaan. Ook voor Vasari dient schilderkunst gericht te zijn op representatie van de natuur en 
evenals Alberti ziet hij proportieleer als een universele wet voor de schilder.59 Het is echter opvallend 
dat deze opvattingen niet wordt gedeeld door Michelangelo. Sterk beïnvloed door het Neoplatoons 
gedachtegoed van Marsilio Ficino stelt hij dat schoonheid juist niet kan worden gevonden in de 
natuur. Voor Michelangelo is alles in de natuur slechts een imperfecte afspiegeling van de volmaakte 
idee zoals die in de ideeënwereld bestaat. Binnen het Neoplatonisme werd de ideeënwereld dan ook 
beschouwd als een goddelijk domein waarin alles volmaakt en perfect was en daarbij het enige 
domein waar pure schoonheid kan worden gevonden. De kunstenaar diende zich dus niet te richten 
op de imperfecte natuur, maar moest met behulp van zijn verbeeldingskracht een poging doen de 
natuur te overstijgen en het goddelijke domein van de ideeënwereld te benaderen. Ook 
proportieleer was daarmee niet relevant voor Michelangelo, het ging hem veel meer om het giudizio 
dell’occhio.60 Dit verschil van opvatting met Alberti heeft ook gevolgen voor Michelangelo’s 
opvattingen over het kunstenaarschap. Zo was een kunstenaar voorheen vooral afhankelijk van 
studie, maar bij Michelangelo speelt de verbeeldingskracht, en dus het aangeboren talent, een 
cruciale rol.61  
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De schakel die de kunsttheorie van Alberti toch met Michelangelo verbindt, is Angelo Poliziano. Deze 
Florentijnse humanist bouwde aan het eind van de 15e eeuw verder aan de kunsttheorie zoals die 
door Alberti was ontwikkeld en publiceerde in 1491 zijn Panepistemon, hoc est omnium scientiarum, 
cum liberalium, tum mechanicarum brevis descriptio.62 De theorie zoals die in dit werk staat 
beschreven, heeft ongetwijfeld veel invloed uitgeoefend op de jonge Michelangelo. Niet alleen 
waren Poliziano en Michelangelo goede bekenden van elkaar, maar tevens was Poliziano’s  
kunsttheorie zeer invloedrijk in Florence op het moment dat Michelangelo het meest werd gevormd 
als kunstenaar. Binnen Poliziano’s kunsttheorie kunnen de kunsten worden onderverdeeld in twee 
segmenten: architectuur en graphike. Graphike omvatte daarbij zowel de schilderkunst als de 
beeldhouwkunst en kan worden beschouwd als een synoniem van disegno. Het belangrijkste gevolg 
van Poliziano’s onderverdeling is dat de schilderkunst en de beeldhouwkunst onder dezelfde noemer 
komen te vallen en dat graphike voor beide het fundament is waarop zij zijn gebouwd. Hoewel deze 
zienswijze niet nieuw was en al eerder werd geformuleerd door Lorenzo Ghiberti, zijn we hier op een 
punt aanbeland waarop we voor het eerst het belang van disegno binnen de Florentijnse traditie 
kunnen verklaren. Niet alleen werd disegno gezien als datgene wat de schilderkunst met de 
beeldhouwkunst verbond, maar het was tevens het basisprincipe waarop beide kunsten waren 
gebaseerd. Hoewel deze gedachte ook door Alberti werd aangehangen, is er meer dat Poliziano met 
hem verbindt. Dit wordt duidelijk in het vervolg van Panepistemon als Poliziano evenals Alberti stelt 
dat schoonheid moet worden gezocht in symmetrie, maar vanaf dit punt neemt hij afstand. Volgens 
Poliziano kan symmetrie worden toegeschreven aan graphike. Dit betekent in essentie niets anders 
dan dat graphike de absolute voorwaarde is voor het kunnen bestaan van symmetrie. Poliziano gaat 
verder door het begrip symmetrie opnieuw te definiëren en gebruikt hierbij Alberti’s 
proportiesysteem van de mens als uitgangspunt. Het menselijk lichaam komt hiermee niet alleen 
centraal te staan binnen de definitie van symmetrie, maar doordat Poliziano de schilderkunst op haar 
beurt weer definieert in termen van symmetrie, worden de menselijke proporties in het hart van de 
schilderkunst geplaatst. Meer dan bij Alberti dient de essentie van de schilderkunst bij Poliziano te 
worden gezocht in graphike en het menselijk lichaam, wat grote gevolgen heeft voor de schilder. Zo 
zijn kleurgebruik, landschap, compositie en het gebruik van het lineair perspectief niet meer van 
belang voor Poliziano en dient alles te zijn gericht op de weergave van het menselijk lichaam.63  
 
Dat zowel het Neoplatonisme van Ficino als de kunsttheorie van Poliziano Michelangelo sterk heeft 
gevormd, blijkt als we kijken naar De Creatie van Adam (Afb. 19) op het plafond van de Sixtijnse 
Kapel. Dit werk laat duidelijk zien dat representatie van de natuur niet het belangrijkste streven was 
van de jonge Michelangelo. Uiteraard was de natuur een belangrijk uitgangspunt, maar met zijn 
verbeeldingskracht komt Michelangelo tot een sterk geïdealiseerde voorstelling waarin het 
schoonheidsideaal van Alberti is vermengd met Neoplatoonse invloeden.64 De invloed die Poliziano 
heeft gehad blijkt sterk uit de sterke focus op het menselijk lichaam. Het mannelijk naakt is duidelijk 
het centrale thema van de voorstelling gemaakt en er is vrijwel geen aandacht besteed aan het 
uitwerken van de achtergrond of het uitbeelden van menselijke emoties. Uit enkele studies die 
Michelangelo voor deze voorstelling heeft gemaakt (afb. 20), blijkt tevens de belangrijke rol die het 
disegno heeft gespeeld in de totstandkoming van dit werk. Het is opvallend dat de tekening veel 
sterker is uitgewerkt dan het uiteindelijke eindresultaat. Dit laat niet alleen duidelijk zien dat 
Michelangelo bijzonder veel aandacht aan het tekenwerk heeft besteed, maar dat hij tevens hiervan 
afhankelijk was bij de totstandkoming van de voorstelling. Gedurende zijn hele carrière zal disegno 
dan ook een cruciale rol blijven spelen binnen zijn schilderkunst, beeldhouwkunst en architectuur.65 
 
Hoewel de theorieën van Ficino en Poliziano Michelangelo’s opvattingen over kunst voor een 
belangrijk deel verklaren, kan niet worden ontkend dat ook andere motieven een rol hebben 
gespeeld. De focus op het mannelijk naakt en de belangrijke rol die het disegno bij Michelangelo 
speelt, kennen ook andere oorzaken die trivialer van aard zijn. Zo kan de positie van het mannelijk 
naakt onder andere worden verklaard door  de autoriteit die de antieken voor Michelangelo had. 
Zoals we in het voorgaande hoofdstuk hebben gezien, stelt Goffen dat Michelangelo’s enige 
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uitgangspunten de natuur en de antieke kunst waren. Ook zijn voorkeur voor beeldhouwkunst in 
plaats van schilderkunst zal hebben meegespeeld. Nog sterker dan binnen de schilderkunst vormt het 
mannelijk naakt het centrale thema binnen de beeldhouwkunst en zal het Michelangelo, die zichzelf 
in de eerste plaats zag als beeldhouwer, hebben beïnvloed om zich ook binnen zijn schilderkunst 
hierop toe te leggen. Tenslotte bood de uitbeelding van het mannelijk naakt de perfecte 
mogelijkheid om zijn difficultà dell’arte te etaleren.66 Wat betreft de prominente rol van disegno 
binnen Michelangelo’s kunst dient te worden opgemerkt dat hij in zijn vroege tienerjaren zijn 
opleiding heeft genoten in het atelier van de Florentijnse kunstenaar Domenico Ghirlandaio. Hier 
heeft hij dus van jongs af aan gezien welke rol het disegno speelt als fundament van de gehele 
Florentijnse kunstpraktijk. Het is waarschijnlijk dat ook Vasari eerder door dit soort motieven is 
beïnvloed dan door kunsttheoretische beschouwingen wat betreft zijn waardering voor het 
mannelijk naakt en de rol van disegno. We mogen niet vergeten dat Vasari bovenal een kunstenaar is 
die schrijft over zijn vakgebied en dat hij vanuit deze achtergrond de kunsten vooral vanuit de 
praktijk beschouwde. Dit neemt echter niet weg dat Vasari wel degelijk bekend was met de 
belangrijkste kunsttheorieën uit zijn tijd. Wat vooral opvalt is zijn afhankelijkheid van Alberti, welke 
duidelijk blijkt uit zijn definitie van disegno: 
 

“design, father of our three arts (…) proceeding from the intellect, draws from many things a 
universal judgement similar to a form or idea of all things in nature, which is most singular in 
its measures (…) (it) is cognizant of the proportion of the whole to the parts and of the parts 
to each other and to the whole (…) from this knowledge there is born a certain conception 
and judgement, so that there is formed in the mind that something, which when expressed 
by the hands is called design”.67 

 
Niet alleen vallen de overeenkomsten met de kunsttheorie van Alberti op, maar tevens wordt direct 
duidelijk dat de definitie van disegno wordt gekoppeld aan het belangrijkste doel van kunst, namelijk 
representatie van de natuur. Voor Vasari is disegno datgene dat representatie van de natuur in de 
eerste plaats mogelijk maakt en zonder disegno zou het voor de kunstenaar onmogelijk zijn om de 
natuur in zijn werk te representeren. Disegno speelt dus ook hier weer de rol als het fundament 
waarop de kunsten zijn gebouwd.68 Hoewel dit een verklaring biedt voor de belangrijke positie die 
disegno binnen de Vite inneemt, biedt het geenszins een verklaring voor de verheven positie van het 
mannelijk naakt. Deze verklaring kunnen we wel afleiden als we disegno afzetten tegen een ander 
cruciaal begrip binnen de Vite, namelijk invenzione. Om het belang van dit begrip te kunnen plaatsen, 
moeten we wederom terug naar Alberti. Zoals we al hebben gezien stelde Alberti dat kunst in de 
eerste plaats de natuur dient te representeren. Een tweede belangrijke voorwaarde die Alberti in zijn 
De Pictura stelt, is dat een voorstelling een istoria als onderwerp moet hebben.69 Hiermee bedoelt hij 
dat een voorstelling narratief van aard dient te zijn, een voorwaarde die eveneens door Vasari wordt 
overgenomen. Waar disegno geldt als de vader van de kunsten, spreekt hij over invenzione als de 
moeder van de kunsten en samen vormen zij de pijlers waaruit een istoria is opgebouwd. Hoewel 
een kunstenaar in zowel disegno als invenzione de absolute perfectie kon bereiken, gold perfectie in 
disegno als een hogere vorm van de twee. De belangrijkste reden hiervoor was dat er slechts een 
unieke perfectie bestond op het gebied van disegno, terwijl er oneindig veel mogelijkheden waren 
om een perfecte invenzione weer te geven. Hoewel een schilder verschillende oplossingen kan 
bedenken om tot een volmaakte invenzione te komen, kan perfectie op het gebied van disegno 
uitsluitend worden verkregen in de uitbeelding van het mannelijk naakt. Voor Vasari schuilt hierin de 
moeilijkste taak waarmee de schilder kan worden geconfronteerd en de gehele kunstgeschiedenis 
vanaf Giotto wordt dan ook door hem opgevat als een poging om deze moeilijkheden in de 
uitbeelding van het mannelijk naakt te overwinnen. Dus hoewel er voor Vasari meerdere vormen van 
perfecties bestaan, kan absolute perfectie binnen de kunst alleen worden verkregen op het gebied 
van disegno.70 
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Als we Vasari’s kunsttheorie vergelijken met die van Dolce dan valt op dat er wel degelijk 
overeenkomsten tussen beide theorieën bestaan. De belangrijkste overeenkomst is dat er door 
allebei een onderscheid wordt gemaakt tussen invenzione en disegno als fundamentele kwaliteiten 
van de schilderkunst. Hoewel Dolce hier nog colorito aan toevoegt, wat door Vasari tot de invenzione 
wordt gerekend, hebben beide hetzelfde uitgangspunt dat de schilderkunst kan worden opgedeeld in 
een aantal deelsegmenten. Het belangrijkste verschil tussen Dolce en Vasari is echter de waarde die 
aan deze onderverdeling wordt toegekend. We hebben in het vorige hoofdstuk al gezien dat er voor 
Dolce geen onderscheid bestaat in importantie tussen invenzione, disegno en colorito, maar bij Vasari 
bestaat dit onderscheid wel. Voor Vasari kan de absolute perfectie binnen de schilderkunst alleen 
worden bereikt in de disegno van het mannelijk naakt. Hiermee raken we tevens de kern achter zijn 
waardering voor Michelangelo. In de paragone met Rafael zijn zowel Dolce als Vasari van mening dat 
Rafael perfectie heeft bereikt op het gebied van invenzione. Zelfs voor Vasari bestaat er dus geen 
enkele twijfel dat Rafael een completere en meer veelzijdige kunstenaar was dan Michelangelo, maar 
dit betekent echter nog niet dat hij daarmee ook een betere schilder was. De enige manier om tot 
absolute perfectie binnen de schilderkunst te komen, was door de disegno van het mannelijk naakt 
en hierin moest alle eer worden toegekend aan Michelangelo. Dus hoewel Michelangelo en Rafael 
beiden perfectie hadden bereikt binnen de schilderkunst, stond Michelangelo’s perfectie voor Vasari 
op een ander niveau, wat zijn leidende rol binnen de schilderkunst verklaart. 
 
Dat Vasari’s waardering voor de schilderkunst van Michelangelo niet door al zijn tijdgenoten werd 
gedeeld, blijkt op een pijnlijke manier uit andere contemporaine bronnen. Hoewel er geen twijfel 
bestaat over Michelangelo’s prestaties als tekenaar, werd Michelangelo door veel tijdgenoten als een 
middelmatig schilder gezien. De eerste indicatie hiervoor wordt gegeven door Vasari zelf. Zoals we 
hebben gezien, schreef hij in het leven van Sebastiano al dat er in Rome geluiden waren te horen dat 
Michelangelo als schilder in de schaduw stond van Rafael. Deze mening zal ongetwijfeld niet door al 
zijn tijdgenoten zijn gedeeld, maar wijst er wel op dat er geen consensus bestond over 
Michelangelo’s leidende rol als schilder. Deze aanname wordt bevestigd door een onderzoek dat de 
Amerikaanse kunsthistoricus Joseph Manca heeft gepubliceerd. In zijn artikel Michelangelo as a 
Painter: A Historiographic Perspective uit 1995 onderzoekt hij de contemporaine waardering voor de 
schilder Michelangelo en komt hij tot de conclusie dat Vasari’s mening door veel van zijn tijdgenoten 
niet werd gedeeld.71 Uit zijn onderzoek blijkt dat Michelangelo door tijdgenoten unaniem werd 
geprezen om zijn disegno, maar dat er relatief weinig bronnen bekend zijn die hem expliciet prijzen 
als schilder. Daarnaast bestaat er een aanzienlijke hoeveelheid literatuur waarin Michelangelo 
impliciet of expliciet wordt bekritiseerd om zijn colorito. Deze kritiek zijn we natuurlijk al eerder 
tegengekomen bij Dolce, maar wordt ook geuit door andere schilders en theoretici uit zijn tijd. In het 
beeld dat wordt geschetst, blijkt dat Michelangelo’s colorito conservatief werd gevonden en niet in 
overeenstemming was met de heersende smaak van dat moment. Tevens wordt gesteld dat 
Michelangelo zichzelf terdege bewust was van zijn tekortkomingen als schilder. Niet alleen zijn 
samenwerking met Sebastiano lijkt hierop te wijzen, maar ook het feit dat hij het gebruik van olieverf 
gedurende zijn gehele carrière heeft vermeden. Door in de conservatieve manier van de 
Quattrocento te blijven schilderen, kwamen zijn tekortkomingen als colorist minder duidelijk aan het 
licht en konden zijn schilderijen minder makkelijk in paragone worden gesteld met die van Rafael of 
Titiaan. Uit Manca’s betoog blijkt dus dat Vasari’s adoratie voor de schilder Michelangelo lang niet 
door al zijn tijdgenoten werd gedeeld. Hoewel Vasari vanuit zijn beperkte en achterhaalde 
kunsttheorie de enige juiste conclusie heeft getrokken, lijkt zijn waardering voor Michelangelo als 
schilder in strijd te zijn met de heersende opinie onder tijdgenoten. Dit maakt aannemelijk dat Vasari 
zich ook door andere factoren heeft laten leiden in zijn waardering voor Michelangelo en dat het 
discours kan worden uitgebreid.  
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IV De complexiteit van het Maniërisme 
 
 

“Force yourself to imitate Michelangelo in everything.” 
- Giorgio Vasari - 

 
“Later critics, who saw that these young painters had gone wrong simply because they 

imitated the manner rather than the spirit of Michelangelo’s works, have called the period 
during which that was the fashion, the period of Mannerism.” 

- Ernst H. Gombrich - 
 
 

In het vorige hoofdstuk hebben we gezien dat Vasari’s waardering voor de schilderkunst van 
Michelangelo kan worden begrepen vanuit zijn kunsttheoretisch perspectief. Hoewel de theoretische 
opvattingen van Vasari voor een belangrijk deel zijn ontleend aan Alberti, is echter gebleken dat er 
gelijktijdig ook andere kunsttheorieën bestonden en dat zijn opvattingen over Michelangelo’s 
superioriteit binnen de schilderkunst lang niet door al zijn tijdgenoten werden gedeeld. Tevens is 
opgemerkt dat Vasari moet worden gezien als een schilder die schrijft over schilderkunst en daardoor 
haar ontwikkeling in de eerste plaats vanuit een praktische kant probeerde te benaderen. Zo heeft 
Vasari nooit een uitvoerige kunsttheorie geschreven en is de analyse uit het vorige hoofdstuk volledig 
uit zijn Vite gedestilleerd. Het is dan ook sterk de vraag in hoeverre Vasari zich door theoretische 
overwegingen heeft laten leiden in zijn waardering voor Michelangelo. Het valt niet uit te sluiten dat 
ook andere motieven een rol hebben gespeeld en dat hij vervolgens zijn kunsttheorie hieraan heeft 
aangepast. In dit hoofdstuk zullen we onderzoeken of Vasari’s waardering voor de schilderkunst van 
Michelangelo kan worden begrepen vanuit de kunstpraktijk van dat moment. We komen dan te 
spreken over de periode die door de meeste kunsthistorici wordt aangeduid onder de naam 
Maniërisme.  
 
Het Maniërisme is een complex begrip waar tot op de dag van vandaag vele misverstanden over 
bestaan. Deze misverstanden zijn voor een deel tot stand gekomen onder invloed van Vasari en de 
mythe die hij rondom de kunst van Michelangelo heeft gecreëerd. Niet alleen spoort hij zijn lezers in 
de Vite  aan om Michelangelo te imiteren, maar daarbij komt de invloed van Michelangelo ook 
duidelijk aan de orde in de levensbeschrijving van andere kunstenaars. In dit hoofdstuk zullen we 
wederom zien hoe Vasari’s kijk op kunst ons denken heeft bepaald. Dit komt wellicht het best tot 
uiting als we gaan kijken naar de meest gangbare opvatting over het Maniërisme en zoals die 
hierboven door Gombrich is verwoord. Zo stelt Gombrich dat het Maniërisme een stijllabel betreft 
waarbij de kunst van Michelangelo als uitgangspunt wordt genomen en er een sterke nadruk komt te 
liggen op het mannelijk naakt dat veelal in ingewikkelde poses en met extreme verkortingen worden 
weergegeven. Daarbij ziet Gombrich de periode rond 1520 als een belangrijk omslagpunt. Voor hem 
markeert de dood van Rafael een stijlbreuk waarbij het klassieke schoonheidsideaal van de hoog-
Renaissance wordt losgelaten en wordt vervangen door een schoonheidsideaal dat de kunst van 
Michelangelo als uitgangspunt heeft.72 Hoewel deze visie op het Maniërisme niet helemaal berust op 
fictie, en makkelijk kan worden geïllustreerd aan de hand van een kunstenaar als Pellegrino Tibaldi 
(Afb. 21), is het bovenal een onvolledige visie op het Maniërisme die uitgaat van drie belangrijke 
misvattingen. Zo wordt het Maniërisme in de eerste plaats opgevat als een stijllabel met vaste en 
duidelijke kenmerken. Daarnaast gaat deze visie uit van een abrupt breekpunt met de idealen uit de 
hoog-Renaissance en tenslotte wordt de dominante invloed van Michelangelo op zijn tijdgenoten als 
een gegeven verondersteld. In dit hoofdstuk zullen al deze misstanden worden weerlegd en zullen 
we zien in hoeverre Vasari’s waardering voor de schilderkunst van Michelangelo kan worden 
verklaard op basis van de kunst uit zijn tijd.  
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Een verkeerd begrip van het Maniërisme begint bij een verkeerd begrip van de Renaissance. Waar 
het Maniërisme doorgaans als stijllabel wordt gebruikt, is dit wat betreft de Renaissance in nog veel 
sterkere mate het geval. Hoewel we een onderscheid maken tussen de vroege Renaissance, de 
Renaissance en de hoog-Renaissance, wordt de gehele periode opgevat als een gesloten tijdperk 
waarin dezelfde basisprincipes worden nageleefd en waarbij de antieken als belangrijkste 
uitgangspunt dienen. Dit neemt echter niet weg dat we wel degelijk een ontwikkeling van de kunsten 
zien die loopt vanaf Giotto tot aan de kunst uit de hoog-Renaissance en ook hier blijkt weer in 
hoeverre Vasari ons beeld heeft bepaald. Zo is het geen toeval dat onze verdeling van de Renaissance 
precies synchroon loopt met Vasari’s onderverdeling in een prima, seconda en terza età met als 
enige uitzondering dat wij in tegenstelling tot Vasari wel degelijk een stijlbreuk en kwaliteitsverlies 
constateren vanaf 1520. Toch is het gevaarlijk om op de gebruikelijke manier met stijllabels om te 
gaan. Het gebruik van stijllabels reflecteert namelijk altijd een bepaalde zienswijze op kunst en doet 
onrecht aan bepaalde stromingen en tendensen die niet in het gebruikelijke beeld vallen. Een van 
deze tendensen ten tijde van de hoog-Renaissance was het schilderen all’antica. Deze stijl dient te 
worden gezien als de tegenhanger van de klassieke stijl die we tegenwoordig met de hoog-
Renaissance vereenzelvigen. Hoewel het schilderen all’antica vooral in Rome zeer geliefd was aan 
het begin van de 16e eeuw, valt de aandacht die deze stijl tegenwoordig krijgt volledig in het niet bij 
de aandacht voor de klassieke stijl. Toeval of niet, maar ook Vasari laat zich in zijn Vite zeer 
laatdunkend uit over de schilders die naam hebben gemaakt in deze stijl en sommigen van hen 
worden niet eens genoemd. Een voorbeeld hiervan is de schilder Jacopo Ripanda. Het is objectief 
gezien echter onbegrijpelijk dat deze schilder, die aan het begin van de 16e eeuw door de stad Rome 
werd uitverkozen voor een van haar belangrijkste en meest prestigieuze opdrachten, de decoratie 
van het Palazzo dei Conservatori, geen biografie krijgt toebedeeld in Vasari’s Vite.  
 
Zowel de klassieke stijl van de hoog-Renaissance als de stijl all’antica vindt in de antieken haar 
belangrijkste referentiekader. Maar hoewel beide stijlen zijn terug te voeren op dezelfde bron, is het 
cruciale onderscheid tussen beide stijlen dat de stijl all’antica  een veel directere quotatie van de 
antieken betreft dan de klassieke stijl. Waar de klassieke stijl kan worden gezien als een assimilatie 
en transformatie van de antieke kunst tot een nieuwe en moderne stijl, betreft de stijl all’antica veel 
meer een directe imitatie van de antieken.73 Zodoende is het ook niet verwonderlijk dat de stijl 
all’antica in Rome haar hoogtepunt bereikte en vooral hier van grote invloed is geweest. In 
tegenstelling tot Florence lagen de antieke overblijfselen in Rome binnen handbereik en zeker met 
de ontdekking van de Domus Aurea (Afb. 22) in de jaren ’80 van de 15e eeuw ging er een volstrekt 
nieuwe wereld voor de Romeinen open. In het voormalige paleis van de Romeinse keizer Nero 
konden de Romeinen als eerste kennismaken met een antieke beeldtaal die tot voorheen onbekend 
was gebleven en zeer ornamenteel van aard was met een weelderig gebruik van grotesken en 
gewelven die schitterden van kleur. De ontdekking van de Domus Aurea is dan ook van groot belang 
geweest voor de ontwikkeling van de stijl all’antica, maar ook andere antieke bronnen werden 
aangesproken zoals sarcofagen, de Zuil van Trajanus en de Boog van Constantijn. Een werk waarin al 
deze elementen samenkomen is Hannibal die de Alpen oversteekt (Afb. 23) van de eerder genoemde 
Jacopo Ripanda. Voor een goed begrip van de stijl all’antica is het niet noodzakelijk om in te gaan op 
de verschillende antieke citaten die Ripanda hier tot in detail gebruikt, maar is het veel nuttiger om 
iets te zeggen over de algehele uitstraling van dit werk. Wat direct opvalt is de zeer gedetailleerde 
wijze waarop de gehele voorstelling is uitgewerkt. Deze mate van detail treffen we niet alleen aan op 
de voorgrond, maar ook de schermutselingen in de achtergrond zijn met zeer veel precisie 
uitgewerkt. Wat tevens opvalt is de losse compositie die Ripanda aan de voorstelling heeft gegeven. 
Er is totaal geen sprake van ruimtelijke hiërarchie, uitgezonderd schaalverschillen, en de voorstelling 
mist de focus en drama die we bijvoorbeeld wel zien in de klassieke stijl van Leonardo’s De Slag bij 
Anghiari (Afb. 24).74 Naast de vele directe citaten naar de antieken kunnen we dus ook stellen dat de 
stijl all’antica losser van opzet is dan de klassieke stijl en in sterkere mate tot in detail is uitgewerkt.  
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Het is goed om te beseffen dat de klassieke stijl in Rome pas zijn intrede maakt met de komst van 
Michelangelo en Rafael naar de stad.75 Hoewel het pontificaat van Julius II zeer belangrijk is geweest 
voor de ontwikkeling van de klassieke stijl in Rome, betekende dit niet dat de stijl all’antica volledig 
van het toneel verdween. Wel trad er een beïnvloeding op waarbij elementen uit de klassieke stijl 
langzaam werden geïncorporeerd binnen de stijl all’antica. Dit zien we bijvoorbeeld gebeuren in Het 
Huwelijk van Alexander en Roxanne (Afb. 25) van Sodoma. In dit werk wordt voorzichtig afstand 
genomen van de stijl van Ripanda en hoewel Sodoma vasthoudt aan de vele directe citaten naar de 
antieken en de hoge mate van detaillering die kenmerkend is voor de stijl all’antica, zien we 
eveneens dat zijn figuren onder invloed van de klassieke stijl een bepaalde elegantie hebben 
gekregen. Daarbij wordt het lineair perspectief door hem gebruikt om enige hiërarchie in de 
voorstelling aan te brengen, maar blijft het de echte focus en drama van de klassieke stijl missen.76 
Ondanks dat de klassieke stijl invloed heeft uitgeoefend op de stijl all’antica, is een omgekeerde 
ontwikkeling ook het geval. Deze ontwikkeling komt vooral tot uiting in de latere werken van Rafael 
die vanaf het pontificaat van Leo X steeds meer betrokken raakte bij de antieke geschiedenis van 
Rome. De assimilatie van de stijl all’antica in de klassieke stijl bereikte haar hoogtepunt in de 
decoratie van de Sala di Costantino, de laatste van de vier stanze. Hoewel Rafael alleen 
verantwoordelijk is voor de ontwerpen van de decoratie, zijn vroegtijdige dood gooide roet in het 
eten, worden twee van de vier fresco’s in de Sala di Costantino toch voor een groot deel aan hem 
toegeschreven. Een van deze fresco’s is De Slag bij Pons Milvius (Afb. 26). Wat direct opvalt bij het 
zien van deze voorstelling, is dat het in vrijwel niets lijkt op de werken die we hiervoor van Rafael 
hebben besproken. Dit verschil in uitstraling wordt door twee dingen veroorzaakt. Enerzijds kent de 
hele voorstelling een enorme rijkheid aan decoratie waarbij niets is wat het lijkt. Zo wordt de veldslag 
weergegeven op een fictief tapijt, vinden we in de basamento voorstellingen uit het leven van 
Constantijn die zijn geschilderd alsof het bronzen reliëfs betreft en zien we aan de zijkanten 
geschilderd marmer. Belangrijker dan dit is echter dat Rafael het lineair perspectief in deze 
voorstelling geheel heeft losgelaten. De Sala di Costantino is de grootste van de vier stanze en door 
de enorme lengte van de muur was het onmogelijk om binnen de kamer op de gewenste kijkafstand 
te komen en de gehele voorstelling als een eenheid op te vatten. De enorme afmetingen van de 
muur stelde Rafael dus voor een probleem, maar hij vond een oplossing in de antieken. Zijn 
belangrijkste inspiratiebron werden de antieke sarcofagen (Afb. 27) waarbij geen sprake is van een 
gecentraliseerde voorstelling, maar waarbij de nadruk veel meer horizontaal ligt. Door de picturale 
ruimte op eenzelfde wijze op te vatten, kon Rafael het lineair perspectief volledig loslaten en toch de 
eenheid van de voorstelling bewaren. Het gevolg was dat er wel een andere mate van detaillering 
werd gevraagd. Juist doordat de voorstelling geen centrum meer kende, was het noodzakelijk om 
overal evenveel detaillering toe te passen en zo een onderscheid in hiërarchie te voorkomen. Bij 
nadere beschouwing van dit werk blijkt dan ook dat de mate van detaillering overal tot in het 
extreme is doorgevoerd waarbij antieke artefacten wederom als belangrijkste uitgangspunt diende. 
Toch zien we in de voorstelling ook nog elementen van de klassieke stijl terugkomen. Deze komen 
vooral naar voren bij de individuele figuren die de elegantie en grandeur hebben die de klassieke stijl 
kenmerkt (Afb. 28).77  
 
Als we denken aan kunst uit de Italiaanse hoog-Renaissance dan denken we in eerste instantie niet 
aan werken zoals die zijn geschilderd door Ripanda en Sodoma of aan Rafaels Sala di Costantino. 
Maar hoewel de stijl all’antica van wezenlijk belang is geweest voor het Maniërisme, zijn we gewend 
geraakt om ook deze stroming te benaderen vanuit het klassieke ideaal. De kunst van Michelangelo 
wordt als uitgangspunt genomen en het Maniërisme wordt daarmee een verlengstuk van de kunst 
uit de hoog-Renaissance. Dit is een onjuiste, maar bovenal onvolledige visie op de werkelijkheid. 
Waar we hebben gezien dat de kunst uit de hoog-Renaissance verschillende tendensen kende, geldt 
dit in nog sterkere mate voor het Maniërisme. Zo was het Romeinse Maniërisme niet hetzelfde als 
het Florentijnse Maniërisme en nam het Maniërisme binnen de sacrale kunst andere vormen aan dan 
binnen de seculiere kunst. Daarbij heeft ook de contrareformatie zijn sporen achtergelaten op de 
Italiaanse kunst halverwege de 16e eeuw en is het dus een ernstige versimpeling van zaken als we al 
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deze kunst onder het stijllabel Maniërisme scharen. De Amerikaanse kunsthistorica Marcia B. Hall 
maakt in haar boek After Raphael  inzichtelijk in welke tendensen het Maniërisme valt onder te 
delen. Zo onderscheidt zij: “classical (meaning ancient Roman), Classic; transitional, relieflike; 
Maniera; Counter-Maniera; Counter-Reformation, late Maniera.”78 Hoewel we in dit kader niet op al 
deze tendensen in kunnen gaan, maakt Hall wel goed duidelijk hoe complex en gevarieerd het 
Maniërisme in werkelijkheid was. En hoe zit het dan met de invloed van Michelangelo? Het is 
gewoonweg een paradox om het Maniërisme enerzijds op te vatten als een stroming die vanaf 1520 
is ontstaan en tegelijkertijd te stellen dat de invloed van Michelangelo dominant is geweest. Juist in 
het eerste decennium na Rafaels dood was zijn invloed bepalend voor de ontwikkeling van de 
Romeinse schilderkunst en waren er naast Sebastiano weinig andere schilders te vinden die onder 
invloed van Michelangelo opereerden.79 Hoewel niet valt te ontkennen dat Michelangelo’s stijl 
belangrijk is geweest voor verschillende tendensen binnen het Maniërisme, zal Rafaels voorbeeld in 
de Sala di Costantino doorslaggevend blijken voor het ontstaan van de relieflike style en de 
Maniera.80 Samengevat kunnen we stellen dat het Maniërisme niet kan worden getypeerd op basis 
van uniforme stilistische kenmerken en dat het zodoende als stijllabel niet bestaat. Het Maniërisme is 
in feite niets meer dan een verzamelnaam voor verschillende tendensen binnen de kunst en kent 
zodoende verschillende stromingen, invloeden en regionale verschillen. 
 
Om Vasari’s beeld op de kunst van zijn eigen tijd te kunnen schetsen, kan wellicht het best worden 
gekeken naar de werken die Vasari zelf heeft geschilderd. Omdat we ook hiervan niet alle facetten 
kunnen behandelen, zullen we specifiek ingaan op enkele werken waaruit niet de invloed van 
Michelangelo blijkt, maar die van Rafael. Ons uitgangspunt hiervoor vormt de Sala di Costantino. 
Opmerkelijk genoeg is de invloed die de decoratie van de Sala di Costantino op de Italiaanse kunst 
heeft gehad lange tijd onderschat. Niet alleen stond het aan de basis van de relieflike style en de 
Maniera, maar tevens is het gedurende de gehele 16e eeuw het meest geïmiteerde model geweest 
voor de decoratie van kamers en andere vertrekken.81 Dat de Sala di Costantino deze invloed heeft 
gehad is objectief gezien niet verrassend. Na de dood van Rafael viel er met de afwezigheid van 
Michelangelo een enorm gat binnen de Romeinse kunstwereld. Dit gat werd echter op een 
natuurlijke wijze door Rafaels leerlingen opgevuld. Zij zijn er ook voor verantwoordelijk dat Rafaels 
assimilatie van antieke invloeden binnen de klassieke stijl, uitgroeide tot de meest dominante 
stroming in Rome gedurende de eerste jaren na Rafaels dood. Het is echter mede aan historische 
omstandigheden te danken dat deze stijl zich over de rest van Italië kon verspreiden. Met de Val van 
Rome in 1527 vindt er een artistieke leegloop plaats uit de eeuwige stad en verspreidden Rafaels 
voormalige leerlingen zich over de rest van Italië. Hierbij nemen ze de stijl van hun overleden 
meester mee en zorgen zij ervoor dat Rafaels laatste innovaties zich over heel Italië verspreiden.82 
Van deze leerlingen hebben er enkele naam gemaakt als zelfstandig meester, waaronder Giulio 
Romano, Polidoro da Caravaggio en Perino del Vaga. Vooral laatstgenoemde is van eminent belang 
geweest voor de verspreiding van Rafaels nieuwe manier van decoratie. Na werkzaam te zijn geweest 
in Florence, Pisa en Genua keerde hij in de jaren ’30 terug naar Rome en het is in deze stad dat hij 
naam heeft gemaakt in de stijl die door Hall Maniera wordt genoemd. Deze stijl laat zich het best 
kenmerken door een simulatie van antiek reliëf in combinatie met en een rijk ornament en een van 
Perino’s belangrijkste werken waar we dit het best in terugzien, is zijn decoratie van de Sala Paolina 
(Afb. 29) in het Romeinse Castel Sant’Angelo. Wat Perino hier overneemt is vooral het schema van de 
Sala di Costantino. Zo zien we ook hier een fictieve architectuur die dient als omlijsting van de 
picturale elementen en waarbij een verscheidenheid aan materialen wordt gesimuleerd. Daarbij is de 
basamento weergegeven in fictief marmer met ingelegde bronzen reliëfs op een wijze zoals we die 
eerder in de Sala di Costantino zijn tegengekomen. Wat verder opvalt aan de decoratie is de 
weelderige ornamentiek van geschilderde fruitsoorten, bloemen en groentes. Hoewel deze vorm 
ornament is ontleend aan de Domus Aurea was deze door vorm van decoratie eerder door Rafael 
toegepast in de Villa Farnesina (Afb. 30). Ondanks dat Perino ook enkele citaten naar de ignudi van 
Michelangelo heeft gebruikt, kunnen we stellen de invloed van Rafael hier toch dominant is en het 
macroschema van de decoratie aan zijn laatste werken is ontleend.83  
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Het succes van de Maniera ontketent halverwege de 16e eeuw een tegenbeweging in Rome, het 
Counter-Maniera. Michelangelo, die inmiddels definitief is teruggekeerd naar Rome, was een van de 
pioniers van deze beweging en zijn werken in de Paulus Kapel moeten dan ook worden gezien als zijn 
antwoord op de Maniera. Hoewel wij alleen seculiere werken in deze stijl hebben besproken, maakt 
de Maniera halverwege de 16e eeuw een ontwikkeling door waarbij het ook in religieuze context 
steeds vaker wordt gebruikt. Als kritiek op deze ontwikkeling komt Michelangelo tot een nieuwe stijl 
waarin hij de zinnelijkheid van zijn vroegere werken afkeurt en op een directere wijze uiting wil 
geven aan zijn vroomheid. Giotto wordt daarbij zijn belangrijkste inspiratiebron wat tot uiting komt 
in zijn Bekering van Paulus (Afb. 16). Het is opvallend dat Vasari zich in zijn Vite niet heel positief 
uitlaat over Michelangelo’s fresco’s in de Paulus Kapel. Zo schrijft hij: “it is the case that, after passing 
a certain age, painting, and above all working in fresco, is not an art for an old man.”84 Ook in Vasari’s 
schilderkunst zijn nauwelijks sporen te vinden van de laatste ontwikkeling die zijn grote held als 
schilder doormaakte. Dit kan echter niet worden gezegd over de invloed die Rafaels laatste werken 
op Vasari hebben gehad. Wellicht door zijn omgang met Francesco Salviati, die de Maniera naar 
Florence bracht en sterk onder invloed stond van Rafael, maar zeker ook door Vasari’s eigen 
ervaringen in Rome, zien we Rafaels invloed al vrij vroeg terug binnen het oeuvre van Vasari.85 Een 
duidelijk voorbeeld waaruit wederom de invloed van de Sala di Costantino blijkt, is Vasari’s decoratie 
van zijn voormalige woonhuis in Arezzo, nu beter bekend als de Casa Vasari (Afb. 31). Evenals bij 
Perino wordt ook hier direct duidelijk hoezeer het schema afhankelijk is van Rafael. Niet alleen is er 
ook hier de fictieve architectuur die als kader dient, maar tevens is er het alternerend gebruik van 
fictieve marmeren beelden en picturale voorstellingen zoals we die ook in de Sala di Costantino 
tegenkomen (Afb. 32). Maar het is niet alleen vroeg in het oeuvre van Vasari dat we de invloed van 
Rafael tegenkomen. Ook in zijn grootste en meest prestigieuze opdracht, de decoratie van 
verschillende vertrekken van het Palazzo Vecchio, maakt Vasari gebruik van de stijl waarin hij 
inmiddels was uitgegroeid tot een haar belangrijkste vertegenwoordigers, de Maniera. Dit kan 
worden geïllustreerd aan de hand van talloze voorbeelden, maar we zullen ons beperken tot de 
frescocyclus in de Sala dei Cinquecento (Afb. 33). In tegenstelling tot de voorbeelden die we hiervoor 
hebben besproken, maakt Vasari hier geen gebruik van fictieve architectuur, iets wat hij in de andere 
vertrekken van het Palazzo Vecchio wel doet, maar leunt hij op Rafaels methode om met grote 
muurschilderingen om te gaan. Bij het ontwerp voor de frescocyclus in de Sala dei Cinquecento liep 
Vasari tegen dezelfde problemen aan die Rafael had gekend bij zijn ontwerp in de Sala di Costantino: 
Hoe om te gaan met grote beeldoppervlaktes binnen een relatief kleine ruimte, zodat de eenheid 
behouden blijft. Weinig verrassend komt Vasari tot dezelfde oplossing als Rafael en besluit hij op 
antiek reliëf terug te vallen als voorbeeld. Ook in de fresco’s in de Sala dei Cinquecento zien we zeer 
gedetailleerde voorstellingen, waarbij de hiërarchie binnen het beeld tot een minimum is beperkt en 
het lineair perspectief wordt losgelaten. 
 
Bij de bespreking van een complex begrip als het Maniërisme is het onontkoombaar hier en daar 
terug te vallen op generalisaties en vereenvoudigingen van de historische werkelijkheid. Dit is ook 
hier het geval. Veel facetten van het Maniërisme zijn onbesproken gebleven, bovenal de invloed die 
Michelangelo op zijn tijdgenoten heeft gehad. Zo hebben we niet gesproken over zijn invloed op een 
jongere generatie kunstenaars waaronder Daniele de Volterra en Pontormo, om slechts enkele te 
noemen. Evenmin hebben we gesproken over de ontwikkeling van bijvoorbeeld de portretkunst en 
particuliere devotiestukken, beide tradities waarin Rafael belangrijk is geweest voor kunstenaars als 
Sebastiano, Parmigianino en Andrea del Sarto. En ook technische aspecten zoals het kleurgebruik en 
de rol van het mannelijk naakt zijn onbesproken gebleven. Dit neemt echter niet weg dat er is 
aangetoond dat het Maniërisme veel meer omvat dan de uitbeelding van het mannelijk naakt alleen 
en dat er meer invloeden spelen dan uitsluitend die van Michelangelo. Het is zelfs zo dat in jaren '60 
van de 16e eeuw, als Michelangelo's invloed in Florence haar hoogtepunt bereikt, zijn schilderkunst 
in Rome fel wordt bekritiseerd. Deze kritiek gaat zelfs zo ver dat paus Paulus IV serieus overwoog om 
Michelangelo's Laatste Oordeel in de Sixtijnse Kapel te laten vernietigen.86 In Florence, de stad van 
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Vasari, ligt de situatie echter anders. Hier is Michelangelo inmiddels uitgegroeid tot een grootheid en 
wordt hij door de nieuwste generatie Florentijnse kunstenaars op handen gedragen. Desondanks 
hebben we gezien dat de Maniera ook in Florence aanslaat en een van haar belangrijkste 
vertegenwoordigers in Giorgio Vasari vindt. Het is dan ook niet eenvoudig om vat te krijgen op de 
relatie die Vasari met de kunst van Michelangelo heeft gehad. Hoewel we hebben gezien dat hij in 
zijn grootste en meest belangrijke werk indirect schatplichtig is aan Rafael, wordt de hoofdrol binnen 
de Vite toch door Michelangelo opgeëist. En ook de voorbeeldfunctie die het leven van Rafael binnen 
de Vite vervult, valt moeilijk te rijmen met Vasari’s oproep aan andere kunstenaars om toch vooral 
Michelangelo na te volgen.87 Beide zaken zijn op zijn minst opmerkelijk te noemen, zeker nu we 
hebben gezien dat Vasari’s eigen kunst geen directe aanleiding geeft om Michelangelo zo expliciet 
boven Rafael te stellen. Een mogelijke oorzaak die deze vergoddelijking van Michelangelo toch zou 
kunnen verklaren, is Vasari’s kunsttheorie zoals besproken in het vorige hoofdstuk. Het is echter 
onwaarschijnlijk dat dit het geval is. Het lijkt niet aannemelijk dat een praktisch ingestelde 
kunstenaar als Vasari de theorie zwaarder zou laten wegen dan de praktijk. Er moeten dus andere 
motieven hebben gespeeld in zijn waardering voor Michelangelo. In het volgende hoofdstuk zullen 
we onze zoektocht naar de ware toedracht vervolgen en ingaan op wat Vasari zelf over de relatie 
tussen Michelangelo en Rafael te vertellen heeft. 
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V Het ongelijk van Vasari 
 

 
“In various ways Vasari created problems artistic and political for both himself and later 

historians in lauding Michelangelo so comprehensively.” 
- Paul Joannides - 

 
 

In de inleiding hebben we onszelf tot doel gesteld om het discours te reconstrueren waarbinnen 
Vasari zijn meesterwerk heeft geschreven. Nu, enkele hoofdstukken verder, zijn we zo ver dat we 
met redelijke mate van zekerheid kunnen stellen dat Vasari’s waardering voor Michelangelo 
praktische noch theoretische gronden kent. Zo hebben we gezien dat de kunstpraktijk van de 16e 
eeuw te diffuus was om alle belangrijke ontwikkelingen en tendensen op het conto van Michelangelo 
te kunnen schrijven. Daarbij blijkt het belang dat Vasari aan kunsttheorie hechtte te beperkt om 
Michelangelo zo uitvoerig in zijn Vite te prijzen. Mochten deze aannames juist zijn dan heeft dit grote 
implicaties voor de kunstgeschiedenis als wetenschappelijke discipline. De grote vraag die dan rijst, is 
welke waarde we nog moeten toekennen aan de Vite als accuraat historisch verslag. En kunnen we 
de Vite überhaupt nog wel lezen als een accuraat historisch verslag? Volgens de kunsthistoricus Paul 
Barolsky niet. In zijn Why Mona Lisa Smiles and Other Tales by Vasari uit 1991 stelt hij dat:  
 

“Because Vasari’s characters are real people, we sometimes conveniently tend to ignore the 
fact that most of what Vasari tells us about them is in the form of fiction. We want to believe 
in their ‘reality’. We want to believe that what he says about them is so. (…) And believe in 
them (Vasari’s tales) we do, because of Vasari’s literary gifts.”88 
 

Barolsky claimt hier dat de Vite vooral moeten worden gelezen als een litterair meesterwerk en dat 
zij geenszins mogen worden opgevat als een accuraat historisch verslag. Hoewel Barolsky de Vite 
transformeert van feit tot fictie, hebben zij daarmee niet al haar waarde voor de kunsthistoricus 
verloren. Zo stelt Barolsky dat Vasari’s verhalen ons iets vertellen over de manier waarop hij naar de 
wereld en de kunst uit zijn eigen tijd keek.89 Wat opvalt is dat deze visie naadloos aansluit bij het 
begrip discours zoals we deze in de inleiding hebben besproken. Vanuit dit perspectief lijkt Barolsky’s 
stelling dan ook gerechtvaardigd, zeker nu we in de wetenschap zijn dat Vasari’s waardering voor 
Michelangelo niet met duidelijke argumenten kan worden onderbouwd. Dit gegeven maakt het 
interessant om eens te gaan kijken hoe het zit met Vasari’s uitspraken over de rivaliteit tussen 
Michelangelo in Rafael. Zo hebben we in de voorgaande hoofdstukken al gezien hoe Vasari alles in 
het werk stelt om Rafaels afhankelijkheid van Michelangelo te benadrukken. Hoewel is gebleken dat 
dit niet helemaal onterecht was, verzwijgt hij echter een andere werkelijkheid waarin Rafael meer 
dominant is. Hieruit blijkt dat Vasari zich continu bewust is geweest van het feit dat hij vooral een 
bepaald beeld van Michelangelo en Rafael wilde neerzetten, ongeacht de feiten. 
 
Tot op de dag wordt Vasari’s biografie van Michelangelo hoofdzakelijk gelezen als een historisch 
verslag zonder daarbij te beseffen hoe fictioneel het is.90 De levensbeschrijving van Michelangelo 
illustreert echter als geen ander hoe Vasari feit en fictie met elkaar vermengt en vooral Barolsky 
heeft er een hele studie van gemaakt om alle ficties hieruit te destilleren.91 Wij zullen slechts ingaan 
op enkele van deze ficties en laten zien hoe Vasari’s fantasie op hol slaat om het leven van zijn held 
uit te laten groeien tot iets mythisch. Het voorbeeld dat wellicht het beste Vasari’s intenties verraadt, 
is zijn verslag van de periode na de dood van Michelangelo. Zo beschrijft Vasari hoe er na 
Michelangelo’s dood een strijd ontstaat tussen Rome en Florence om het lichaam van de dode 
kunstenaar. Beide steden claimen het stoffelijk overschot van een groot kunstenaar als 
Michelangelo, niet alleen als symbool van hun stad, maar tevens als eerbetoon aan Michelangelo 
zelf. Vasari stelt echter nadrukkelijk dat Michelangelo’s laatste wens was om in Florence zijn laatste 
rustplaats te vinden, maar de Romeinse autoriteiten weigerden hieraan mee te werken. Uiteindelijk, 
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zo beschrijft Vasari, weten de Florentijnen met een list Michelangelo’s lichaam uit Rome te 
smokkelen en bereikt het stoffelijk overschot, bijna een maand na zijn dood, Florence. In Florence 
wordt de kist van Michelangelo geopend voor de opbaring, maar, als een wonder, lijkt zijn lichaam 
geen enkel spoor van ontbinding te vertonen.92 Dit is de toon waarmee Vasari de nasleep van de 
dood van zijn favoriete kunstenaar bespreekt. Hoewel het goed mogelijk was dat er inderdaad 
diplomatieke strubbelingen waren tussen de Romeinse en de Florentijnse autoriteiten om het 
lichaam van de kunstenaar, berust Vasari’s verhaal over de smokkel van Michelangelo’s lichaam 
waarschijnlijk meer of fictie dan op waarheid. Praktisch gezien was het vrijwel onmogelijk om het 
dode lichaam uit de Romeinse kerk Santi Apostoli te smokkelen, laat staan om het buiten de 
stadsmuren te krijgen. En op Vasari’s beschrijving hoe Michelangelo’s lichaam weken na zijn dood 
geen enkel spoor van ontbinding vertoonde, hoeft niet eens serieus te worden ingegaan.93 Het lijkt er 
hier dus op dat Vasari de waarheid doelbewust geweld aan doet om het leven van zijn grote held nog 
grootser te maken.  
 
Als de beschrijving van de periode na Michelangelo’s dood al vol zit met onwaarheden om zijn held 
een goddelijk karakter te geven, wat kan dan worden gezegd over Vasari’s beschrijving van de relatie 
tussen Michelangelo en Rafael? Ook in dit geval blijkt Vasari de plank regelmatig mis te slaan en geen 
onwaarheden te schuwen. Het is vooral vanaf de periode van Rafaels aankomst in Rome, het 
moment dat beide kunstenaars voor het eerst directe concurrenten van elkaar worden, dat Vasari 
Rafael in een kwaad daglicht probeert te stellen ten gunste van Michelangelo. Een sleutelrol wordt 
daarbij ingenomen door de architect, en tevens vriend van Rafael, Donato Bramante. We hebben al 
gezien dat Michelangelo’s grootste ambitie was om de tombe van Julius II te vervaardigen. Kort 
nadat Michelangelo hier in 1506 aan was begonnen, wordt hij door Julius II gesommeerd om het 
werk stil te leggen en krijgt hij de opdracht voor de beschildering van het plafond van de Sixtijnse 
Kapel. Voor Michelangelo, die zichzelf in de eerste plaats zag als beeldhouwer, was dit niet alleen een 
grote teleurstelling, maar hij zag zichzelf ook als slachtoffer van een complottheorie. Volgens Vasari 
had Bramante aan Julius II voorgesteld om Michelangelo het werk aan de tombe stil te laten leggen 
en hem de opdracht voor de plafondschildering gegeven in de hoop dat hij zou falen. Dit zou dan niet 
alleen een nederlaag voor Michelangelo betekenen, maar tevens zou het voor heel Rome duidelijk 
worden dat zijn schilderkunst zou achterblijven bij die van Rafael.94 Zoals we nu weten, won 
Michelangelo en creëerde hij in de Sixtijnse Kapel een van de grootste wonderen van de Italiaanse 
schilderkunst, maar van een complottheorie blijkt echter geen sprake te zijn. Niet alleen had Rafael 
op dat moment nog helemaal niet de statuur om überhaupt een bedreiging te vormen voor 
Michelangelo, maar ook uit documenten blijkt het ongelijk van Vasari. Zo is er een brief van de 
Florentijn Piero Rosselli, die verbonden was aan het pauselijk hof, waaruit blijkt dat Bramante de 
paus juist wijst op Michelangelo’s onervarenheid als schilder en niets ziet in zijn voorstel om deze 
prestigieuze opdracht aan hem toe te wijzen.95 Hoewel Bramante hier dus volledig onschuldig is, zijn 
er meer passages in de Vite te vinden waarbij Bramante onterecht eenzelfde rol krijgt toebedeeld. Zo 
schrijft Vasari eveneens dat Bramante Julius II heeft geprobeerd over te halen om Rafael de tweede 
helft van het plafond te laten schilderen.96 We zitten dan in 1511 als Michelangelo de eerste helft van 
het plafond heeft voltooid en de kapel voor het eerst wordt opengesteld voor het publiek. Ook deze 
suggestie lijkt uit de lucht te zijn gegrepen. Op het moment dat dit speelt zat Rafael midden in zijn 
eigen opdracht voor de decoratie van de stanze. Zodoende is het zeer onwaarschijnlijk dat hij deze 
kon, en wilde onderbreken om Michelangelo’s werk te voltooien in de Sixtijnse Kapel.97 Zoals we al 
eerder hebben gezien, stelt Vasari in een passage in het leven van Rafael dat hij zijn stijl veranderde 
zodra hij Michelangelo’s plafond had gezien. Wederom wordt Bramante als onruststoker neergezet 
en zou hij Rafael in het geheim toegang hebben verschaft tot de Sixtijnse Kapel. Het directe resultaat 
hiervan zouden we nog voor de publieke openstelling van de Sixtijnse Kapel kunnen zien in zijn 
Profeten en Sibillen in de Santa Maria della Pace. Om Rafaels afhankelijkheid van Michelangelo te 
benadrukken, stelt Vasari dan ook expliciet dat dit werk is geschilderd voor de publieke openstelling 
van de Sixtijnse Kapel in 1511.98 Ook deze suggestie is niet waar. Hoewel er geen documenten zijn 
waaruit de datering van de Profeten en Sibillen blijkt, heeft stilistisch onderzoek uitgewezen dat een 
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datering van 1511 gewoonweg te vroeg is en dat het werk zeker enkele jaren later moet worden 
gedateerd.99 De suggestie dat Vasari de datering simpelweg onjuist had ingeschat, lijkt niet 
aannemelijk. Zoals Patricia Rubin heeft aangetoond, heeft Vasari veel mensen uit de directe 
omgeving van Rafael gekend en gesproken en zij vormden zijn belangrijkste informatiebron over 
Rafael.100 Het is niet waarschijnlijk dat deze mensen Vasari onjuist hebben geïnformeerd over de 
datering van de Sibillen en Profeten, wat er op lijkt te wijzen dat Vasari de datering van dit werk 
doelbewust heeft gemanipuleerd. Tegelijkertijd zou dit betekenen dat we eveneens vraagtekens 
kunnen zetten bij Vasari’s verhaal over Rafaels geheime kennismaking met het werk van 
Michelangelo in de Sixtijnse Kapel. 
 
Het is opvallend dat de onwaarheden die Vasari in zijn Vite vermeld, allemaal eenzelfde soort 
karakter in zich dragen. Waar deze onwaarheden betrekking hebben op het leven van Michelangelo, 
zijn ze er allemaal gericht om de prestaties van de kunstenaar nog grootser en indrukwekkender te 
maken. Een voorbeeld dat we niet hebben besproken, maar waaruit dit wel blijkt, is de passage 
waarin Vasari schrijft over het plafond van de Sixtijnse Kapel. Zo claimt Vasari dat Michelangelo deze 
opdracht zonder hulp van anderen tot een groot succes heeft gemaakt, terwijl inmiddels vaststaat 
dat hij wel degelijk hulp van assistenten heeft gekregen.101 Ook de passage over de periode na 
Michelangelo’s dood wordt door Vasari gebruikt om de statuur van Michelangelo nog groter, en zelfs 
bijna goddelijk, te maken. Als we ingaan op de onwaarheden die Vasari vertelt over de relatie tussen 
Michelangelo en Rafael dan valt op dat deze hetzelfde karakter in zich dragen. Ook deze 
onwaarheden zijn er op gericht om de prestaties van Michelangelo groter en die van Rafael kleiner te 
maken. Zo wordt het beeld geschetst dat Bramante en Rafael samen Julius II zouden hebben 
aangespoord om Michelangelo van zijn succesvolle beeldhouwwerk af te houden en hem, in de hoop 
dat hij zou falen, de opdracht voor de beschildering van het plafond van de Sixtijnse Kapel in de 
schoenen zouden hebben geschoven. Als Rafael enkele jaren later in het geheim toegang weet te 
verkrijgen tot de Sixtijnse Kapel en de schoonheid en kwaliteit van Michelangelo’s onvoltooide 
plafond ziet, beseft hij dat Michelangelo deze opdracht met succes zal volbrengen en probeert hij 
Julius II ervan te overtuigen om hem het tweede gedeelte van het plafond te laten schilderen. Julius 
weigert echter en zodoende probeert hij om Michelangelo’s stijl in zijn eigen opdrachten, denk aan 
de Profeten en Sibillen, te overtreffen. Zonder succes, waardoor Rafael de superioriteit van 
Michelangelo moet erkennen en vervolgens besluit om zich op andere aspecten van de schilderkunst 
toe te leggen. Dit is het beeld dat door Vasari wordt geschetst en het is opvallend hoe het in strijd is 
met de lofprijzingen op Rafaels karakter die we elders in de Vite tegenkomen. De rivaliteit met 
Michelangelo maakt van Rafael blijkbaar een ander mens als we Vasari mogen geloven. 
 
Het punt is dat we Vasari juist niet mogen geloven. Zoals aangetoond, zijn Vasari’s anekdotes over de 
rivaliteit tussen Michelangelo en Rafael niet in overeenstemming met de historische werkelijkheid. 
Dit lijkt er dan ook sterk op te wijzen dat we de Vite, of op zijn minst sommige passages hieruit, niet 
mogen lezen als ware het een accuraat historisch verslag. Dit sluit aan bij de opvattingen van 
Barolsky die claimt dat de Vite vooral als fictie moeten worden gezien, maar daarbij op een 
symbolische wijze wel iets vertellen over de manier waarop Vasari de werkelijkheid ervoer. De vraag 
is echter of dit wel zo is. Zoals we hebben gezien heeft Vasari vanuit zowel de kunsttheorie als 
kunstpraktijk onvoldoende aanleiding om Michelangelo zo uitvoerig te prijzen. In onze poging om het 
discours te reconstrueren waarbinnen Vasari’s  waardering voor Michelangelo tot stand is gekomen, 
dienen we dan ook te concluderen dat wereldse motieven waarschijnlijk een grotere rol hebben 
gespeeld. Zo mogen we niet vergeten dat Michelangelo de laatste jaren van zijn leven intensief 
contact heeft gehad met Vasari en zijn beeld mogelijk heeft beïnvloed. Ook het feit dat de Vite zijn 
opgedragen aan hertog Cosimo I de’ Medici van Florence is zeker van belang voor het discours 
waarbinnen Vasari zijn meesterwerk heeft geschreven.102 Niet alleen geeft hij met grote regelmaat 
blijk van regionale sentimenten, maar tevens kon hij niet anders dan de ontwikkeling van de kunsten 
te laten culmineren in het leven van de grootste kunstenaar die de stad ooit gekend heeft, 
Michelangelo.  
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Conclusie 
 
 

“Our envy always lasts longer than the happiness of those we envy” 
- Heraclitus - 

 
 

Er bestaat een andere werkelijkheid dan die van Vasari. Een werkelijkheid waarin Rafael een meer 
prominente rol speelt en waarin de invloed van Michelangelo op de 16e-eeuwse kunst enigszins 
wordt beperkt. Hoewel Vasari deze werkelijkheid waarschijnlijk wel aanvoelde, heeft hij er toch voor 
gekozen om de hoofdrol binnen de Vite toe te kennen aan Michelangelo. Dit is opmerkelijk, zeker 
omdat zijn waardering zich nauwelijks op artistieke gronden laat verantwoorden. Vasari’s ongelijk 
wordt dan ook het best geïllustreerd door de kunstgeschiedenis zelf. Vrijwel direct na zijn dood in 
1575 valt er een afname van de invloed van Michelangelo te constateren en wordt Rafael het 
voorbeeld waaraan kunstenaars zich eeuwenlang zullen blijven spiegelen. Er kan dan ook met recht 
worden gesteld dat niet Michelangelo, maar Rafael de meest invloedrijke kunstenaar is uit de 
Italiaanse hoog-Renaissance.103 Toch dienen we te beseffen dat Vasari’s waardering voor 
Michelangelo niet zonder reden is ontstaan en dat de oorzaak moet worden gezocht in het discours 
waarbinnen Vasari zijn Vite heeft geschreven. Nu we een artistieke context kunnen uitsluiten van het 
discours, ligt het voor de hand om naar meer wereldse motieven te gaan kijken. Deze kunnen worden 
gevonden in zijn Florentijnse afkomst, maar tevens in de dominante rol die Michelangelo in zijn 
persoonlijke leven heeft gespeeld. Hoewel Franklin stelt dat Michelangelo vooral een symbolische 
betekenis heeft gehad voor Vasari, ben ik van mening dat zijn invloed veel verder reikt.104 Ik denk dat 
Michelangelo Vasari’s visie op kunst dusdanig heeft beïnvloed dat hij geen andere keus had dan 
Michelangelo zo uitvoerig in zijn Vite te prijzen. Deze visie wordt ondersteund door de hechte relatie 
die beide met elkaar hadden. Zo stelt Vasari in zijn eigen levensbeschrijving dat hij Michelangelo 
bijna dagelijks sprak, wat aannemelijk maakt dat deze gesprekken zijn belangrijkste bron van 
informatie zijn geweest voor het schrijven van Michelangelo’s leven.105 Dat dit inderdaad het geval is 
geweest, blijkt als we ingaan op de onwaarheden die Vasari vertelt over de relatie tussen 
Michelangelo en Rafael en het negatieve beeld dat hier en daar van Rafael wordt geschetst. Het is 
geen toeval dat exact dezelfde leugens terugkomen in Condivi’s biografie van Michelangelo en dat 
we ook hier het beeld tegenkomen van de jaloerse en afgunstige Rafael die uiteindelijk toch de 
superioriteit van Michelangelo moet erkennen. Deze moeten dus eenzelfde bron hebben gehad en 
de enige die hiervoor in aanmerking kan komen is Michelangelo zelf. Het is bekend dat Michelangelo 
nauw betrokken is geweest bij de totstandkoming van Condivi’s biografie en het lijkt er dus op alsof 
hij hetzelfde verhaal, inclusief de leugens, enkele jaren later ook aan Vasari heeft verteld. Dit maakt 
dat we in Vasari’s levensbeschrijving van de kunstenaar vooral het verhaal van Michelangelo zelf 
lezen. We kunnen dan ook concluderen dat het discours waarbinnen Vasari zijn Vite heeft geschreven 
en waarbinnen zijn waardering voor Michelangelo tot stand is gekomen, in grote mate is bepaald 
door Michelangelo zelf. 
 
De grote vraag die rest, is hoe Michelangelo’s eigen werkelijkheid er dan uit heeft gezien. Komt deze 
simpelweg overeen met de werkelijkheid van Vasari? Ik denk van niet. De onwaarheden die 
Michelangelo aan Vasari heeft verteld, zijn van invloed geweest op het beeld dat Vasari van de 
kunstenaar had. Michelangelo was zichzelf echter bewust van het feit dat het hier leugens betrof en 
deze maakten daarmee geen onderdeel uit van zijn persoonlijke werkelijkheid. Het feit dat 
Michelangelo wel meer leugens heeft verspreid ten behoeve van zijn eigen imago, wordt al langer 
door kunsthistorici onderkend. Toch heeft geen enkele kunsthistoricus zich tot dusver afgevraagd 
wat deze specifieke leugens over Rafael te betekenen hebben voor het beeld dat Michelangelo van 
zichzelf had. Zoals we hebben gezien is Michelangelo tot het einde van zijn leven bezig geweest om 
met Rafael te concurreren. Niet alleen de samenwerking met Sebastiano is daarbij relevant, maar 
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ook zijn citaten van Rafael in de Paulus Kapel en binnen zijn tekeningen. Dit wijst erop dat 
Michelangelo tot het einde van zijn leven met Rafael bezig is geweest, een gedachte die wordt 
ondersteund door het beeld dat hij van zijn jongere rivaal neerzet in Condivi en Vasari. De grote 
vraag is waarom Michelangelo zich zo haatdragend naar Rafael blijft opstellen en tot ver na zijn dood 
met hem blijft concurreren. Voor zover bekend, heeft Rafael hem nooit iets misdaan en is er voor 
Michelangelo geen persoonlijke reden om ook maar enige antipathie tegen Rafael te koesteren. De 
enige logische verklaringen die we hiervoor zouden kunnen bedenken, zijn jaloezie en afgunst. 
Hoewel Goffen stelt dat uitsluitend de antieken en de natuur Michelangelo’s belangrijkste 
referenties vormden, denk ik dat Rafael aan dit rijtje kan worden toegevoegd. Dat Rafael inderdaad 
een belangrijke referentie vormde voor Michelangelo blijkt wellicht niet zo zeer uit zijn kunst, maar 
wel als we proberen door te dringen tot zijn manier van denken. Tot het einde van zijn leven is hij 
bezig geweest met zijn beeldvorming ten opzichte van zijn jongere, en overleden, concurrent. Dit 
blijkt sporadisch in zijn werken, maar des te meer uit Vasari en Condivi. Waarschijnlijk was 
Michelangelo zich bewust van het gevaar dat Rafael vormde voor zijn imago als beste schilder ooit en 
wist hij als geen ander dat hij wat betreft schilderkunst zijn meerdere in Rafael moest erkennen. Er 
bestaat dus inderdaad een werkelijkheid waarin Michelangelo een minder dominante rol speelt en 
waarschijnlijk was dit ook de werkelijkheid van Michelangelo zelf.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 32 - 

 

Noten 
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