
GESCHILDERD IN OEGSTGEEST 
In deze rubriek besteden wij aandacht aan het werk van kunstschil
ders die in Oegstgeest hebben gewoond of gewerkt. In deze aflevering 
staan wij stil bij de Amerikaan Joseph Raphael. 

Joseph Morris Raphael werd in 1869 in 
San Franc isco, Californië, geboren uit 
Joodse ouders. (afb. I) Zijn vader was 
een kleerm aker ui l Polen. Op dertienja
rige leefti jd gi ng Joseph van school 0 111 

ge ld tc verdienen voor zijn fam ilie. Pas 
laler, van 1888 tot 1892, kreeg hij de 
kans een opleiding aan hel Mark 
I-Iopk ins Insti tuut van de San Francisco 
Art Associati on Ie volgen. In de jaren 
die daarop volgden verdiende hij de 
kost als kranlenilluslralor en later met 
hel schilderen van uithangborden. Van 
hel gespaarde ge ld vertrok Raphael in 
1903 naar Europa om zijn opleid ing te 
vervolmaken. Hij kwam terecht in 
Parijs, waar hij les kreeg aan de 'Ecole 
des Beaux-Arts', die hij echter al sne l 
verliet om aan de 'Académie Julian' te 
gaan studeren. Deze academie was 
jonger en bijzonder populair onder 
bu itenlandse, en met name onder 
Amerikaanse, studenten. Ongeveer een 
jaar later maakte hij net a ls vele andere 
Amerikaanse schilders een excursie 
naar Laren, dan een bloe iende kunste
naarsgemeenschap. Hij besluit hier te 
bl ij ven en zal tot 19 1 I zijn tijd vooma-
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melijk hier doorbrengen. In Laren 
o ntmoette hij mensen als de gebroeders 
Maris, Jozer Israe ls en Hendrik 
Mesdag. Raphael schilderde vooral 
interieur en figuu rslukken in de Lraditie 
van de Haagse School en de Holl andse 
zeventiende eeuwse meesters. Hij boek
te hiermee successen. Zijn grote olie
verfschilderij 'La Fête du Bourg mestre' 
uit 1905 ont ving bet jaar daarop een 
ee rvolle vermeldi ng op de Parijse 
Sa lon. Het stuk werd aangekoc ht door 
een groep vri enden die het schonken 
aan de 'San Francisco Art Association', 
waar het ternauwernood de aardbeving 
van 19060verleerde, Door de bezoekjes 
die hij regelmatig aan Parijs brac ht 
klaarde zij n palet op en werd zij n 
penseelstreek losser. 

België 
Jn 19 11 trouwde Joseph Raphae l in 
G imleken met de pianiste Johanna (Jo) 
Jongkindt. Het paar vestigde zich in 
Ukke l, bij Brussel. Raphael schilderde 
nu veel in de openlucht. Z ijn bloemen
tu in en de moestu in zijn vaak het o nder
werp van zij n schilderijen. In de winter 
maakte hij stillevens. Onder de indruk 
van het rauv isti sche werk van Jan 
Sluijters en het pointi lli sme van onder 
anderen Ferdinand Hart Nibbrig wordt 
zij n st ijl expressiever. Hij brengt de verf 
met veel kracht en overtuig ing aan op 
het doek en zijn direct heid is verfris
send (afb.2). Raphael begon in deze 
periode ook te etsen. 
Raphael overwoog om naar de 
Vere nigde Staten terug te keren, maar 
de Eerste Wereldoorlog verhi nderde dit. 
A ls gevolg van de oorl og is het schil 
derm ateriaa l schaars geworden en 
Raphae l werd gedwongen andere tech
ni eken te gebruiken. Hij maakte teke
ningen in pen en inkt , aq uarellen en 
bekwaamde zich in he t maken van hOUl
snedes, een kunstvorm waarin hij een 
zeer hoog niveau wislle bereiken. Hij 
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gebru ikte het hout van zijn eigen 
kersenboom en een enkel mes (afb. 3). 
Naast zijn tu in en de omgevi ng van 
Ukkel is zijn gezin, inmiddels bestaan
de uit vier dochters en één zoon, een 
bron van inspiratie. Met veel gevoel 
voor intimiteit legt hij zijn kinderen 
vast, terwijl zij musiceren , lezen of 
spelen. 

Oegstgeest 
In 1929 verhui sde het gezin naar 
Oegstgeest. Eerst woonden zij in de 
Prins Hendriklaan, vanaf 1935 in de 
Dorpsstraat . waar weer ru imte voor een 
bloemen- en moestu in was. Raphael 
ont wikkelde zijn techniek voor houtsne
des verder door kleur toe te voegen. Hij 
maakte tekeningen en aquare llen van 
zijn d irecte omgeving de Dorpsstraat en 
trok regelmatig naar Noordwijk of De 
Kaag (afb.4). Ook de Leidse binnenstad 
had zijn belangstell ing. Het gezin heeft 
het moei lijk in de cris isjaren en Raphael 
schildert portretten in opdracht en is 
soms gedwongen zij n vrije werk tegen 
eten te ru ilen. 
De economische malaise en de groe ien
de dreiging van bet Nazisme doen 
Raphael in 1939 besluiten met een 
groot aan tal van zij n werken naar de 
Veren igde Staten te vertrekken. Het 
uitbreken van de Tweede Wereldoorlog 
verh inderde hem terug te keren naar 
Oegstgeest , waar zij n gezin nog steeds 
woonde. Joseph Raphae l zou zij n 
vrouw die in 1945 overleed nooi t meer 
zien. Raphael bleef in Sa ll Fruilcisco 
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schilderen lot aan zijn dood in 1950. 
Hoewel Joseph Raphael een groot deel 
van zijn leven in Europa doorbracht is 
hij hier niet erg bekend, Veel van zijn 
werk is bij zij n leven al naU!' de 
Verenigde Staten gegaan. Het werk dat 
in Nederland is geb leven is in het bezit 
van particuli eren, Raphael is alt ijd 
contact blijven houden met de kunst
handel in zij n geboortestad. Hij stuurde 
regelmatig werk naar (verkoop)expos i
ties, waar zijn belangen werden behar
tigd door Albe rt Bender. Het werk van 
Joseph Raphae l werd daar bijzonder 
gewaardeerd en in 19 15 onderscheiden 
met een zil veren medaille op de Panama 
Pacific International Exposition in San 
Francisco. In Californië wordt hij 
beschouwd als één van de meest 
belangrijke ell originele impress ionis
ten , wiens werk van grote inv loed is 
geweest. Verschillende schilderijen van 
Joseph Raphae l zijn opgenomen in 
openbare kunstverzameli ngen zoals het 
'Fine Arts Museum of San Francisco' en 
het 'Monterey Museum of Art '. 
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