
 
Teylers Museum opende in 1784 en al in 1790 kocht het in Italië een verzame - 
ling tekeningen. Daar zaten werken van Michelangelo bij, maar ook enkele  
van Leonardo da Vinci. Dacht men toen. Na veel onderzoek bleek later dat  
ze níet van Leonardo waren, maar van navolgers. Mensen die heel goed naar  
zijn techniek en onderwerpen hadden gekeken. Kun jij ook zo goed kijken,  
zodat je straks ziet welke tekeningen van Leonardo zijn en welke niet…?

Voor de goede orde: je mag geen foto’s maken in de tentoonstelling,  
ook niet zonder flits. 

Veel plezier!

> Loop met de rondleider mee naar de  
tentoon stellingszaal. Op de wand gelijk links  
van de ingang hangt Hoofd van een jongeling. 

1 Deze tekening uit ca. 1517 lijkt erg op het 
Romeinse beeld van Antinoüs, de minnaar  

van keizer Hadrianus. Leonardo had grote waardering 
voor de kunst van de oude Grieken en Romeinen. Hij schreef 
in 1490 in zijn aantekeningen: ‘Het nabootsen van antieke  
dingen verdient meer lof dan van moderne’. Leonardo was  
toen nog nooit in Rome geweest, laat staan in Griekenland. 
Wel was hij in dienst van de rijke hertog van Milaan, 
Ludovico Sforza.

A Waar kan Leonardo Griekse of Romeinse kunst 
hebben gezien, denk je? 
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De hertog had een staatsgreep gepleegd, en zat onrechtmatig 
op de troon. Om zijn positie tegenover andere machthebbers 
te verstevigen, moest hij vaak oorlog voeren. Maar ook had 
hij een kunstenaar als Leonardo in dienst en vond hij kunst 
en cultuur belangrijk. De opdracht aan Leonardo om  
Het Laatste Avondmaal te schilderen in de kerk van Santa 
Maria delle Grazie kwam van hem. 

B Welke (politieke) redenen kan hij daarvoor  
gehad hebben, denk je? 

 

 

 

C Hoe oud schat jij de geportretteerde in?

 

Lang is gedacht dat Leonardo hier zijn favoriete leerling,  
Salai (‘duiveltje’), heeft getekend. Hij kwam in 1490 bij 
Leonardo in de leer en was toen 10 jaar. In de oudste  
biografie van Leonardo wordt gezegd dat Salai ‘een zeer  
aantrekkelijke, innemende en knappe jongeman [was] met 
mooie, krullende lokken waar Leonardo verrukt van was’.

D Hoe oud was Salai in 1517, het jaar waarin  
de tekening is gemaakt?

 

E Klopt dat met jouw schatting bij C? 

 Ja
 Nee

Kenners denken nu dat het Salai niet kan zijn geweest  
vanwege het leeftijdsverschil. Volgens hen is het portret 
bedoeld als voorbeeld van jeugd en schoonheid, à la 
Antinoüs. Leonardo hield ervan tegenstellingen naast  
elkaar te zetten. Dan komen ieders eigenschappen nóg  
duidelijker naar voren, als je een verhaal in je kunstwerk  
wilt vertellen.

F Wie zou jij als tegenstelling aan deze mooie  
jongen tekenen, als je Leonardo was?

 

 

 

> Iets verder op de lange wand hangt  
Hoofd van een man en de kop van een leeuw.

2 Hij kijkt  
je recht aan 

en ziet er nogal 
nors uit. In de 
buurt hangen teke-
ningen van hetzelfde 
type, maar dan en 
profil. Leonardo 
tekende dit type man 
vaak en graag.

A Hij heeft zoveel krullen dat ze wel de manen van 
een leeuw lijken. Wat zie je nog meer in zijn haar?

 

B Rechtsonder op de tekening staat een leeuw. 
Voor welke positieve eigenschappen staat een 
leeuw vaak symbool?

 

 

In Leonardo’s tijd, de Renaissance, werden uiterlijke  
kenmerken vaak verbonden aan karaktertrekken. 

C Welke karaktereigenschappen denk je dat 
Leonardo deze man toekende? 

 

 

Mogelijk heeft Leonardo zich bij  
deze tekeningen laten inspireren  
door oude Romeinse munten met 
het hoofd van keizer Galba erop. 
Hiernaast zie je een voorbeeld. 

D Wat draagt Galba, als Romeinse keizer,  
op zijn hoofd? 

 

E Wat is het verband met je antwoord bij A? 

 

 



F Dit type gezicht wordt wel het ‘krijgerstype’ 
genoemd. Waarom, volgens jou?

 

 

G Klopt dat met je antwoord bij C?  

 Ja
 Nee

> Ook op de lange wand hangt het Portret van 
Isabella d’Este

3 Isabella d’Este was 
de markiezin van 

Mantua, een belangrijke 
Noord-Italiaanse stad.  
Ze was ook de zus van 
Béatrice, de vrouw van de 
hertog van Milaan. Hij had 
een aantal jaren eerder 
Leonardo een portret laten 
maken van zijn maîtresse (!): 
Cecilia Gallerani. Dat vond 
Isabella zo mooi dat ze 
Leonardo vroeg om ook haar 
eigen portret te schilderen. 

A Vergelijk de tekening 
van Isabella met het  
portret van Cecila hier-
naast: De dame met de 
hermelijn. Wat is een 
groot verschil tussen 
beide portretten?  
Let vooral op de stand 
van het hoofd:

 

 

B Bij welk portret denk jij dat je haar zou  
herkennen als je haar tegenkwam op straat?  
Ofwel: bij welk gezicht zie je meer van de persoon?

 

Leonardo maakte in 1500 een aantal voorbereidende  
studies voor Isabella’s portret, maar hij heeft het gewenste 
schilderij nooit gemaakt. Leonardo was erom berucht  
dat hij opdrachten niet afmaakte. 

C Wat kan hier de reden van zijn geweest, doe eens 
een gooi?

 

 
 
Leonardo’s portret van Cecilia (en later van Mona Lisa)  
was revolutionair nieuw. Het was in die tijd helemaal niet 
gebruikelijk om portretten zo te schilderen. Isabella wilde  
wel een mooi portret door de beste schilder van zijn tijd, 
maar niet revolutionair. Zij wilde kennelijk op de tradi tionele 
manier vereeuwigd worden: en profil. Leonardo was juist 
altijd bezig met vernieuwing. 

D Wat denk je dat hij van die wens vond, kon hij 
zich daarnaar voegen?

 

E Kijk nog eens naar je antwoord bij C. Wat denk  
je nu dat de reden is dat hij geen portret van Isabella 
heeft gemaakt?

 

 

De tekening die je hier ziet, is niet van Leonardo, maar een 
anonieme kopie uit ca. 1510 van Leonardo’s oorspronkelijke 
tekening. Dus vlak nadat hij hem zelf getekend had. Er zijn  
vier van zulke vroege kopieën bekend. 

F Wat zegt dat over de bekendheid van en  
waardering voor de tekening van Leonardo?

 

> Iets verder hangt op de zijwand Studie van  
het gezicht van een jonge vrouw.



4 Deze beroemde tekening van Leonardo is  
uit ca. 1490, dezelfde tijd als het portret  

van Cecilia Gallerani, de dame met de hermelijn.

A Aan wie doet ze je wellicht nog meer denken? 

 

B Welke overeenkomst zie je met het portret  
van Cecilia? 

 

 

Het is getekend met de metaalstift. Het voordeel boven pen 
en inkt was dat je door kon blijven tekenen, zonder steeds 
opnieuw in de inkt te hoeven dopen. Net als een potlood 
eigenlijk, alleen kon je de lijn van een metaalstift niet uit-
gummen. Toch heeft Leonardo in het gezicht nauwelijks iets 
verbeterd; slechts op drie plekken heeft hij de lijnen een 
beetje aangepast. 

C Omcirkel die drie plekken op het plaatje  
op de vorige pagina. 

D Probeer het ook eens, en teken haar na met  
zo min mogelijk verbeteringen in de lijnen (en 
natuurlijk zonder een gum te gebruiken).

> Loop om deze én de volgende zijwand heen.  
Op de lange wand erachter hangt Jonge vrouw  
de voeten wassend van een peuter.

5 Leonardo 
maakte deze 

tekening rond 1480, 
toen hij zelf ca. 28 
jaar was. Zijn vader was 
toen net voor de 3e keer 
hertrouwd en had twee 
zoontjes gekregen. Dat 
waren dus halfbroertjes 
van Leonardo. Misschien 
heeft hij dit tafereel dus 
wel gezien en is het kind 
een van zijn halfbroertjes.

A  Maar wie zou het kindje ook kunnen zijn,  
als het een voorstudie is voor een schilderij? 

 

B Hoe zou de moeder in dat geval heten?

 

C Kijk eens goed naar haar. Op welk been zit  
het kind?

 

D Wat zou jij de prettigste manier vinden om te  
zitten, om het kindje op deze manier in bad te doen?

 

E Wat vind je van de kinderbilletjes op de voor-
grond? Denk jij dat ze door Leonardo getekend zijn?

 

F Wat zie je rechtsboven doorschemeren van  
de achterkant van het papier?

 

G Wat denk jij dat er staat? Kies uit de opties  
hieronder:

a Een pastarecept 
b  Een wetenschappelijk onderzoek naar de tong  

van een specht
c Een woordenlijstje Latijn-Italiaans



Leonardo had niet op de Latijnse School gezeten en beheerste 
daardoor geen Latijn. Hij probeerde het op latere leeftijd  
te leren, maar vond dat best moeilijk! Het is hem ook nooit 
echt goed gelukt… (Zelfs Leonardo was geen alleskunner). 

H Waarom was het voor hem toch belangrijk Latijn  
te kunnen lezen?

 

 

> Iets verder hangt Een man die een trompet  
blaast in het oor van een een andere man.

6 Leonardo tekende deze studie omdat hij iets 
met trompetters wilde doen in zijn schilderij  

De aanbidding der wijzen. Dat laat het Bijbelse verhaal 
zien waarin drie wijze koningen geschenken aanbieden aan  
de pas geboren Jezus. 

A Waar staat de man die op een trompet toetert? 
Omcirkel hem op het plaatje hierboven.

B Welk gevoel drukt de man uit die in zijn oren  
getoeterd wordt?

 

C Waaraan zie je dat?

 

 

D Denk je dat Leonardo deze man ook in zijn 
religieuze schilderij wilde opnemen?  

 Ja
 Nee

E Waarom heeft Leonardo hem dan toch getekend; 
wat wilde hij oefenen in deze studie?

 

 

Leonardo schreef in een van zijn notities: ‘Een schilderij  
of voorstelling van menselijke figuren moet op zo’n manier 
gemaakt zijn dat de beschouwer door hun houdingen  
makkelijk begrijpt waar ze in hun hoofd mee bezig zijn.’

F Vind je dat hij daar in geslaagd is? 

 Ja
 Nee

G In wat voor stemming was Leonardo toen  
hij deze tekening maakte, volgens jou?

 

> Iets verder hangt Leda en de zwaan.

7 Leda en de zwaan is een beroemd verhaal uit  
de Griekse mythologie. Bekijk de tekening eerst  

eens goed. 

A Wat is de verhouding tussen Leda en de zwaan?

 



B Waaraan zie je dat? 

 

 

C Waarschijnlijk wilde Leonardo eerst de snavel 
van de zwaan het gezicht van Leda laten aanraken, 
alsof ze elkaar kusten. Later heeft hij dat veranderd: 
kun je dat terugzien in de tekening? Omcirkel dat 
plekje op de afbeelding op de vorige pagina.

D Heeft hun verhouding gevolgen gekregen? 
Kijk goed naar wat links in het riet ligt…

 Ja
 Nee

E Wie is in feite de zwaan? 

 Gewoon, een zwaan 
 De Griekse oppergod Zeus
 De Germaanse oppergod Wodan

> Loop naar de losse wand achterin de zaal en zoek 
Studie voor het hoofd van Judas.

8 Na de Mona Lisa is Het Laatste Avondmaal 
Leonardo’s beroemdste werk. Het laat het 

moment zien waarop Jezus zijn discipelen vertelt dat één  
van hen hem gaat verraden en overleveren aan de Romeinse 
gouverneur in Judea, Pilatus.

A Wie was die verrader, weet je dat? 

 

Deze scene is vóór 
Leonardo al door vele 
andere kunstenaars 
geschilderd. Maar  
hij bracht iets nieuws  
in: emotie. 

B Welke emotie 
drukt Judas hier  
uit? Let vooral op 
zijn wenkbrauwen. 

 

De tekening is een studie voor de muurschildering van  
Het Laatste Avondmaal, dat in 1498 af kwam. Leonardo 
gebruikte na 1490 vaak rood (en zwart) krijt in plaats  
van de gebruikelijke metaalstift. Hij was het zelfs die deze 
techniek in Noord-Italië introduceerde. Met krijt kon je veel 
beter natuurlijke overgangen van licht naar schaduw suggere-
ren: het sfumato-effect waar Leonardo zo beroemd om is.  
Je kunt het makkelijk ‘doezelen’ (vervagen) met je vinger. 

C Waar heeft Leonardo dat in deze tekening zoal 
gedaan? Omcirkel die plekken in de afbeelding  
in de vorige kolom.

In de diepe nissen zie je een reproductie van de muurschilde-
ring. Zoek Judas op. Hij ziet er toch een beetje anders uit dan 
op de tekening.

D Welke drie wijzigingen vallen op? Omcirkel ze op 
het plaatje hierboven.

E Judas is de slechterik in het hele verhaal.  
Op welke van de twee versies (tekening of  
muurschildering) vind je dat het beste uitkomen? 

 

F Waar ligt dat aan? 

 

 

G Vergelijk je antwoord bij F en D. Zie je overeen-
komsten? 

 Ja
 Nee



> Loop voor de losse wand langs naar de overkant.
Daar hangt op de lange wand Mannelijk naakt, 
lopend naar links van Michelangelo Buonarroti. 

9 Leonardo en Michelangelo hebben één keer  
in hun leven samengewerkt. Dat was in 1505 in  

de raadszaal van het stadhuis van Florence. Het stadsbestuur 
had aan Michelangelo gevraagd om een fresco te maken  
van de slag bij Cascina tegen Pisa (1364), en aan Leonardo 
van de slag bij Anghiari tegen de hertog van Milaan (1440). 

A Wat denk je, heeft Florence de slagen verloren  
of gewonnen? 

 

Het waren eervolle projecten, en het stadsbestuur gaf de 
opdracht aan de beste kunstenaars die het kende. Toch  
is er van beide fresco’s niets terecht gekomen, tot woede 
natuurlijk van het stadsbestuur. In het geval van Michelangelo 
kwam dat door een nieuwe opdracht –  van de paus in Rome. 
Hij vertrok uit Florence. 

B Wat zegt dat over de macht van de paus  
en/of over Michelangelo? 

 

 

Bekijk de tekening van Michelangelo. Het is een studie  
voor een soldaat. 

C Wat valt je op aan de soldaat? 

Hij draagt geen:       

Michelangelo koos voor een scene waarin de soldaten in  
een rivier aan het baden zijn – en dan plotseling overvallen 
worden door de vijand, de Pisanen. Maar hij had ook best 
voor een andere scene uit de slag kunnen kiezen. 

D Wat zegt deze keus over zijn belangstelling? 

 

 

E Bij wie hoort de arm rechtsboven in deze studie? 

 

F Waarom plaatst Michelangelo de arm dáár? 

 

G Kennelijk zou de man op het uiteindelijke fresco 
iets in zijn hand moeten houden. Wat, denk je? 

 

H In welke richting lopen de arceringen op zijn 
rechter onderarm en zijn dijbenen? 

 

I Kun jij ook zo mooi een hiel tekenen als je  
linksonder op de tekening ziet? Probeer het:

> Vlakbij hangt De Baders.

10 Het is een reproductie van een schilderij van 
Bastiano da Sangallo, die het (onvoltooide) 

fresco van Michelangelo heeft nageschilderd. 



Kun je de man uit vraag 9 terugvinden op de afbeel-
ding? Omcirkel hem op het plaatje op de vorige pagina. 

> Iets verder hangt Het gevecht om de standaard 
van Gerard Edelinck.

11 Leonardo’s fresco is er nooit gekomen door 
een technische tegenvaller. Doordat hij gebrek-

kig materiaal gebruikte, begon de verf van de muur te lopen  
en kon hij het fresco niet afmaken. Het onvoltooide fresco 
van Leonardo is een paar jaar in de raadszaal te zien geweest  
voordat het overgeschilderd werd. De compositie werd door 
tijdgenoten bewonderd en (op papier) gekopieerd. Hier zie  
je een (spiegelbeeldige) afdruk van een kopie van het fresco:  
het is een warboel van paarden en mensen. Er wordt hier 
gevochten om een standaard: een vlag. 

A Waarom is dat zo belangrijk voor de strijders? 
Waar staat een vlag symbool voor? (Denk aan wat  
de Amerikanen deden toen ze landden op de maan:) 

 

 

B Leonardo staat bekend om zijn voorliefde voor 
krullen. Waar zie je ze in deze prent? Omcirkel ze  
op het plaatje hierboven.

> Op de zijwand hangt Studie van het hoofd van 
een soldaat.

12 Leonardo was een stuk ouder dan 
Michelangelo. Hij was 53 toen hij aan De Slag  

bij Anghiari begon: Michelangelo 30. Hoewel Michelangelo 
Leonardo bewonderde om zijn techniek, waren ze bepaald 
geen vrienden. Ze hadden hele andere interesses. 
Kijk naar deze voorbereidende tekening in rood krijt van 
Leonardo. Waar Michelangelo zich richtte op het weergeven 
van lichamen en spieren, had Leonardo belangstelling voor 
iets anders. 

A Waarin was hij geïnteresseerd?

 

 

B Welke emotie drukt de strijder uit, volgens jou?

 

C Kijk naar de arceringen op zijn schouder en in 
zijn hals. In welke richting lopen ze? 

 

D Teken hier een stukje van de schouder of hals 
van de man, en probeer het op dezelfde manier  
te arceren.

Gaat het je makkelijk af? Dan ben je waarschijnlijk  
linkshandig: Leonardo was dat in ieder geval wel. 

E Wat denk je over Michelangelo, was hij  
links- of rechtshandig?

 



> Vlakbij hangt Studie van de hoofden van  
twee soldaten.

13 Deze andere strijder uit De Slag bij Anghiari 
tekende hij met zwart krijt.

A Herken je deze strijder op de prent van vraag 11? 
Omcirkel hem op de afbeelding in vraag 11. (Denk 
erom: de prent van vraag 11 is spiegelbeeldig, 
omdat het een afdruk is).

Er zou tijdens de slag bij Anghiari één ridder zijn gesneuveld. 
Niet veel als je ziet hoe fel het er (volgens Leonardo) aan toe 
ging! En dat kwam niet eens door het wapen van een vijand, 
maar doordat hij van zijn paard viel… Volgens Macchiavelli, 
een andere beroemde Italiaan uit Leonardo’s tijd, vochten  
de huurridders niet hard genoeg. Hun belang was de strijd  
zo lang mogelijk te laten duren, zodat ze veel soldij  
uitbetaald kregen. 

B Wat denk jij, zou dit verhaal waar zijn?

 Ja, want   

 Nee, want   

> Loop om de zijwand heen. Op de achterkant 
hangt Vier bizarre hoofden, waaronder een 
karikatuur van Dante.

14 Dit is een kopie van een tekening van 
Leonardo. Hij is gemaakt door Francesco Melzi,  

de leerling die tot Leonardo’s dood in Frankrijk bij hem  
is gebleven. Hij heeft zelfs de linkshandige arcering over- 
genomen, zo precies heeft hij gewerkt. Leonardo hield  
ervan om gezichten van ongelijke schoonheid te tekenen. 
Bijvoorbeeld het contrast tussen jeugd en ouderdom.  
Maar ook als hij misvormde gezichten tekende, liet hij  
graag tegenstellingen zien. 

A Kijk naar de twee hoofden op de bovenste rij  
van het blad. Welke drie tegenstellingen in hun 
gezichten zie je? Benoem ze en trek lijnen op het 
plaatje hierboven. 

 

 

De man rechtsonder wordt in de titel ‘een karikatuur van 
Dante’ genoemd. Dante Alighieri was een beroemde 
Italiaanse schrijver en dichter uit de 14e eeuw. Hij schreef  
vele gedichten over zijn geliefde Beatrice. Hierboven zie  
je zijn portret. 

B Welke gezichtstrekken heeft Leonardo  
karikaturaal gemaakt? Zet er pijlen bij op het  
plaatje hierboven.

 

 

C Wie zou de vrouw links van hem kunnen zijn? 

 



> Loop terug richting uitgang, om de volgende  
zijwand heen. Op de lange wand hangt Hoofd  
van een oude man, frontaal.

15 Deze tekening is weer een ‘krijgerstype’  
(zie vraag 2).

A Kijk goed naar zijn ogen: heeft hij wel pupillen? 

 Ja
 Nee

B Wat kan daar de oorzaak van zijn, denk je? 

 

 

Leonardo heeft het krijgerstype op alle mogelijke manieren 
getekend: van opzij (en profil), in driekwart aanzicht naar 
links of rechts, en recht van voren (en face). Kenners denken 
dat hij een kleimodel had, dat hij steeds opnieuw als voor-
beeld gebruikte. Hij oefende zo met het tekenen van de  
lichtval op de verschillende delen van het gezicht. Alles om 
een zo natuurgetrouw en driedimensionaal mogelijk effect  
te bereiken. 

C Waarom denken kenners dat juist vanwege  
deze tekening? Kijk ook naar je antwoord bij A. 

 

 

> Loop met de rondleider mee naar het 
Prentenkabinet. 

> Op de wand links van de ingang hangt  
de tekening Twee bizarre hoofden tegenover  
elkaar.

16 De man links op de tekening lijkt op  
het ‘krijgerstype’, maar wel met een erg  

over dreven kinnebak. 

A Wat is er vreemd aan het gezicht van de persoon 
rechts op de tekening? 

 

 

Leonardo hield van contrasten en tegenstellingen.  
Hier combineert hij dat in één tekening. 

B Wat is er tegengesteld aan de twee hoofden?  
Kijk ook naar je antwoord bij A. 

 

 

Naast deze tekening hangt 
Een bizar hoofd, gewend 
naar rechts. Dit was één 
van de tekeningen in 
Teylers Museum waarvan 
men vroeger dacht dat hij 
van Leonardo was. Hij 
lijkt inderdaad goed, toch? 
Er is hoogstwaarschijnlijk 
niets van de tekening  
afgeknipt: dit is gewoon 
de hele tekening. 



C Wat of wie heeft de kopieerder weggelaten, 
waaruit blijkt dat hij Leonardo’s bedoeling  
eigenlijk niet goed begrepen heeft? 

 

D Er zijn nog meer verschillen tussen de twee  
tekeningen. Noem er in ieder geval twee:

 

 

> Loop verder naar de korte, volgende wand.  
Hier hangt Oude vrouw met een misvormd gezicht.

17 Net als bij het portret van Cecilia Gallerani 
(vraag 3) zie je drie kwart van het gezicht van 

deze vrouw. Waarschijnlijk zou je haar wel herkennen als  
je haar op straat tegenkwam!

A Als er in de titel niet ‘vrouw’ had gestaan,  
en je had alleen haar hoofd gezien: had je dan 
gedacht dat het een vrouw was? 

 

B Hoe oud zou je haar inschatten? 

 

C Wat vind je van haar – nogal blote – jurk? Vind je 
dat iemand van haar leeftijd dat nog kan dragen? 

 

 

D Wat vind je van haar hoed/muts? 

 

Leonardo waarschuwt in zijn aantekeningen dat een schilder 
eigentijdse kleding moet vermijden in een voorstelling. 
Toekomstige generaties zouden hem anders wel eens uit kun-
nen lachen vanwege de ‘idiote’ kleding die in zijn tijd in de 
mode was…. Toch tekent hij hier een hoofddeksel dat in zijn 
tijd zelfs al ‘uit de mode was’. 

E Waarom denk je? 

 

 

F Welke emotie(s) drukt ze uit volgens jou?  
Omcirkel ze. 

Ze is: 

Trots / arrogant / verlegen / bescheiden /  
zelfingenomen / ijdel / tevreden / verdrietig

G Vind je dat die emotie past bij jouw mening over 
de rest van haar verschijning (hoed, jurk, uiterlijk)?

 Ja
 Nee

In Leonardo’s tijd zouden de antwoorden op bovenstaande 
vragen zijn: Een lelijke, oude vrouw die uit ijdelheid een te blote 
jurk en een hopeloos ouderwetse hoed draagt, daar bovendien 
trots op is en zich arrogant gedraagt. Belachelijk! 

H Is sinds die tijd de houding van de toeschouwer  
veranderd…? Ofwel: dacht jij er anders over?

 Ja
 Nee

> In het midden van het Prentenkabinet  
liggen ook nog enkele tekeningen. Zoek daar  
Een priester-schoolmeester slaat een leerling.
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Holkham Hall, Norfolk

Vormgeving Studio Berry Slok, Amsterdam 
Druk Style Mathôt, Haarlem

Teylers Museum
Spaarne 16
2011 ch Haarlem
T +31 (0) 23 5160960

E info@teylersmuseum.nl

www.teylersmuseum.nl

Wij danken onze sponsors en subsidiegevers voor 
het mogelijk maken van deze tentoonstelling.

18 Een leraar geeft zijn ondeugende leerlingen 
een pak rammel. Dat mocht in die tijd nog 

gewoon! Het is één van de tekeningen waarvan in Teylers  
ooit gedacht werd dat hij van Leonardo was. Vooral  
vanwege de vreemde gezichten en mensen. We weten  
nu dat hij van een navolger is, en niet eens een hele goede.

A Waarom is hij niet van Leonardo?  
Noem eens twee redenen: 

 

 

Kijk naar het gezicht van de jongen op de rug van  
de andere jongen. 

B Zie je een emotie, en welke dan eventueel? 

 

C Hoe denk je dat Leonardo (het gezicht van)  
deze jongen zou hebben getekend? Hij die zo  
geïnteresseerd was in het weergeven van emoties? 

 

 

Dank je wel voor je bezoek en tot ziens! 
De rondleider brengt je weer terug  
naar de uitgang.


