
 

Teylers Museum opende in 1784 zijn deuren voor publiek, en al in 1790 kocht het een 
grote verzameling tekeningen van de Italiaanse familie Odescalchi. Daar zaten onder 
andere 12 tekeningen van Rafaël bij, en 25 van Michelangelo. In Nederland hebben 
verder alleen het Rijksmuseum en Museum Boijmans van Beuningen een tekening van 
Rafaël. Het is dus heel bijzonder om hier zo’n groot aantal ‘Rafaëls’ bij elkaar te zien! 
Zijn tekeningen waren altijd een voorbereiding op een schilderij of een fresco. Daarom 
zie je in de tentoonstelling ook vaak een reproductie van het eindproduct: een schilde-
rij of fresco dus. 
Er mag niet gefotografeerd worden in de tentoonstellingszalen, ook niet zonder flits.  
Veel plezier!

> Loop door de Eerste en Tweede Fossielenzaal en 
de Instrumentenzaal. Sla rechtsaf de gang in. Aan je 
rechterhand is de deur naar de tentoonstellingszaal: 
Rafaël I. 

1 Op de lange wand rechts hangt 
een tekening van de Heilige 

Hieronymus. Hij is gemaakt door  
de leermeester van Rafaël, Il Perugino.  
Rond zijn twintigste was Rafaël een 
tijdje zijn assistent. Hij heeft veel van 
hem geleerd, zoals het gebruik van de 
‘droge metaalpen’ en ‘withoogsel’. 

De droge metaalpen gaf geen kleur af, maar je kon er wel 
hard mee op een papier drukken. Als je er nog een papier 
onder legde, zag je de doorgedrukte lijn. Het was dus een 
goede methode om een tekening te kopiëren, en daardoor  
te oefenen.

a De omtrek, of ‘contour’, van deze figuur is met zo’n 
droge metaalpen getrokken. Kun je dat zien?

Withoogsel is een soort witte verf: je kunt het duidelijk zien 
zitten op de tekening. 

b Waar werd het voor gebruikt?

 Om de plekken waar het licht op valt te accentueren
 Om de tekening minder eentonig te maken
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2 Direct ernaast hangt een tekening van Girolamo 
Genga, die ook in het atelier van Il Perugino 

heeft gewerkt. Rafaël en hij kenden elkaar en elkaars 
tekenkunst dus goed.

Maar wat staat er in de rechterbenedenhoek van de  
tekening geschreven?

 

We weten nu dat dit het handschrift is van de Amsterdamse 
verzamelaar Antoni Rutgers (1695-1778), die kennelijk dacht 
dat de tekening van Rafaël was. Rafaël zette zelf nooit  
zijn handtekening op zijn studies, omdat ze helemaal niet 
bedoeld waren voor anderen. En waarom zou je dan  
je naam erop zetten?

> Iets verder hangt een door Rafaël gemaakt  
schilderij: Portret van een jongeman met appel.

3 De jongen is waar-
schijnlijk 14 jaar oud 

en heet Francesco Maria 
della Rovere. Hij werd in 
1504 benoemd tot opvolger 
van zijn oom, de Hertog van 
Urbino, die geen kinderen 
had. Hij heeft een appel in 
zijn hand, wat voor een 

 vorst toen een gebruikelijk 
attribuut was en zijn macht 
symboliseerde. Meestal was 
die dan echter van goud.

a De jongen is voor zijn tijd modieus gekleed; dat kan je 
zien aan zijn geplooide bloes. Waaraan kun je zien dat  
hij ook heel rijk was?

 

b Wat vind jij: is dit een jongen van 14, of niet?

 Ja
 Nee

> Verderop aan de muur zie je twee tekeningen 
hangen: een naakte jongeman met gevouwen  
handen, en 3 Madonna’s onder het kruis.

4 Het was in Rafaëls tijd (hij leefde van 1483 tot 
1520) niet netjes om vrouwen als naaktmodel  

in te zetten… Toch maakte Rafaël graag naaktstudies, 
omdat je dan veel beter de lichaamsverhoudingen en de 
spierbewegingen ziet. Vandaar dat hij (en veel anderen) vaak 
oefende met mannelijke naaktmodellen, voor een schilderij 
of fresco met een vrouw.

Voor welke van de drie Madonna’s heeft de jongen  
model gestaan denk je? Omcirkel haar op het plaatje. 

> Tegenover deze tekeningen, achter je, staat een 
tekening opgesteld die je aan twee kanten kunt 
bekijken: Madonnastudies.

5 Bekijk de kant 
waarop heel veel 

studies staan van Maria 
met kind. Je ziet hier echt 
de kunstenaar aan het werk 
die zoekt naar het mooiste 
beeld, de beste compositie, 
om de nauwe band tussen 
moeder en kind weer te 
geven.

a Welke vind jij de meest 
‘tedere’ combinatie? 
Omcirkel die op het plaatje 
hiernaast.

Rafaël gebruikte op dit blad twee verschillende teken-
materialen: rood krijt en pen in bruine inkt. Hij begon met 
het zachte krijt dat je makkelijk kon uitvegen, en vervolgde 
met de bruine inkt. Hiermee herhaalde hij sommige groe-
pen, om ze duidelijker weer te kunnen geven.

b Welke twee groepen – de een in rood krijt, de ander  
in pen – horen bij elkaar volgens jou? Zet er twee pijltjes  
bij op het plaatje uit vraag 5a.



> In het midden van de zaal hangt de  
Madonna Colonna.

6 Het is een prachtig 
schilderij van Maria 

met kind, genoemd naar 
de familie die het lang  
in haar bezit had.

a Een eerste schets voor 
het schilderij staat op  
het studieblad dat je net  
hebt bekeken. Om welke 
schets(en) gaat het volgens 
jou? Trek er een vierkant 
omheen op de afbeelding 
uit vraag 5.

Net als op de schets ligt de nadruk op de band tussen moe-
der en kind. Het gebruikelijke gouden aureool om het hoofd 
van Maria en Jezus is dan ook weggelaten. Maria is gekleed 
volgens de laatste mode, en niet volgens die in Jezus’ tijd. 
Dat was heel gebruikelijk in de tijd van Rafaël , waarin ook 
nog eens nét de boekdrukkunst was uitgevonden. 

b Waaraan kun je nog meer zien dat Maria als een 
moderne, intellectuele vrouw uit de tijd van Rafaël  
is weergegeven?

 

> Loop om de wand heen en bekijk de tekening  
op de achterkant.

7 Rafaëls carrière 
kreeg vleugels 

toen hij voor de paus 
diens privévertrekken 
mocht beschilderen 
met fresco’s. Die  
pauselijke kamers wor-
den de Stanze genoemd. 
Rafaël begon met de bibliotheek: de Stanza della Segnatura. 
Hij bedacht 4 fresco’s voor de 4 wanden, volgens de toen 
tradi tionele indeling van bibliotheken: theologie, filosofie, 
poëzie en recht. Deze tekening is een voorstudie voor het 
fresco over de filosofie: De School van Athene. 

a De hoofdpersoon in deze studie is Pythagoras.  
Omcirkel hem op het plaatje.

Om de juiste lichamelijke proporties en spierbundels te 
bestuderen, maakte Rafaël gebruik van modellen, vaak 
assistenten in zijn atelier. Voor verschillende figuren 
gebruikte hij hetzelfde model.

b Welke figuur op de tekening is hetzelfde model als 
Pythagoras? Zet er een vierkant omheen op het plaatje.

> Op de wand tegenover deze tekening is een 
reproductie te zien van het fresco De School  
van Athene.

8 Bekijk het eens goed en let ook op de schitte-
rende perspectiefwerking van de gang.

a Waar is de groep van Pythagoras te zien op het fresco? 
Omcirkel de groep op het plaatje. 

Pythagoras was niet alleen een beroemd wiskundige,  
maar hij heeft ook veel over muziektheorie geschreven. 
De jongen voor hem houdt een lei vast met daarop zijn 
beroemdste wiskundige inzichten. 

b Welke stelling ken jij van hem?

 

Veel filosofen op het fresco hebben het uiterlijk van een  
tijdgenoot van Rafaël gekregen. Zo heeft de tobberige  
filosoof op de voorgrond in het midden het gezicht van 
Michelangelo! De twee filosofen in het midden zijn Plato  
en Aristoteles, de belangrijkste van allemaal. Niet geheel 
toevallig heeft Plato (links) dan ook het uiterlijk van 
Leonardo da Vinci gekregen.

c Rafaël staat er zelf ook op. Hij heeft een zwarte baret 
op en kijkt, bescheiden, nét om het hoekje van de rech-
terpilaar. Zie je hem? Omcirkel hem op de afbeelding.

De bibliotheek, of Stanza della Segnatura, was de plek waar 
de paus belangrijke documenten ondertekende. Het kan  
best zijn dat Leo X hier in 1521 de verstoting uit de katho-
lieke kerk heeft getekend (‘de excommunicatie’) van de 
opstandige monnik Maarten Luther. Hiermee begon de 
Reformatie (het Protestantisme). Luther had geprotesteerd 
tegen de pauselijke ‘aflaten’. Dit waren geldsommen die 
gelovigen aan de kerk betaalden om niet in de hel terecht  
te komen. Een handige manier voor de kerk dus om aan  
veel geld te komen – wat dan weer besteed kon worden  
aan de prachtige fresco’s van Rafaël! 



d Bepaal met een aantal hulplijnen in de afbeelding  
van het fresco het perspectivisch verdwijnpunt.

> Loop terug naar de wand van de tentoonstellings-
zaal: Rome. Zoek De kindermoord te Bethlehem. 

9 Deze gravure laat een gruwelijk verhaal uit  
de Bijbel zien. Als koning Herodes hoort dat in 

Bethlehem de ‘koning der Joden’ (Jezus) is geboren, vreest 
hij voor zijn troon. Hij laat daarom alle pasgeboren jonge-
tjes vermoorden. Je ziet wanhopige moeders hun kinderen 
beschermen tegen de soldaten van Herodes. Maar het mag 
niet baten, want er liggen al dode babies op de grond... 

Rafaël heeft heel goed nagedacht over de compositie. In het 
midden rent een vrouw naar voren met haar kind in haar 
armen. Zij is de spil van waaruit een beweging begint die  
als een cirkel tegen de klok in draait. De bewegingsrichting 
wordt onderstreept door de verschillende standen van 
armen en zwaarden. De huizen doen ook mee: aan de rech-
terzijde worden ze lager en aan de linkerzijde juist hoger.

a Teken in de afbeelding met een lijn en een pijl  
de beweging van de compositie tegen de klok in.

Het is een gravure, een soort ets, die door Marcantonio 
Raimondi is gemaakt op basis van een tekening van Rafaël. 
Een van die voorstudies hangt hier vlak naast. 

b Voor Rafaël was het heel gunstig dat zijn tekeningen  
konden worden omgezet tot gravure. Waarom, denk je?

  Omdat Raimondi op dat moment veel bekender was  
dan Rafaël. Meer mensen kochten zijn werk, waardoor 
ook Rafaëls naam bekend werd.

  Omdat een gravure in een grote oplage gedrukt kan 
worden. Daardoor werd Rafaëls kunst bij meer mensen 
bekend.

> Loop verder naar de achterwand van de tentoon-
stellingszaal. Zoek De Apollo van Belvedere.  

10 Rafaël was behalve architect van de St. 
Pieter ook opzichter van alle archeologische 

opgravingen in Rome. Hij zag alle opgegraven klassieke 
beelden en villa’s van nabij, wat een grote invloed heeft 

gehad op zijn werk. Het klassieke schoonheidsideaal is (o.a.) 
via Rafaëls werk in de westerse kunst terecht gekomen. 
Deze kunststroming wordt daarom de Renaissance (‘weder-
geboorte’ of ‘herleving’ van de klassieke kunst) genoemd. 
Dit is een tekening van het Romeinse Apollobeeld dat in de 
15e eeuw werd opgegraven. Later is het beeld gerestaureerd, 
maar Rafaël heeft het getekend zoals het ontdekt werd. 
Ernaast zie je een afbeelding van hoe het er nu, ná de  
restauratie, uitziet.

Omcirkel twee lichaamsdelen van het gerestaureerde 
beeld die je niet ziet op de tekening van Rafaël. Het hoofd 
en de voeten tellen niet mee: die waren oorspronkelijk  
ook op de tekening te zien, maar in de loop van de geschie-
denis is dat deel van de tekening er helaas afgesneden.

> Loop door naar de andere lange wand van  
de tentoonstellingszaal. 
Zoek Portret van een  
geestelijke.  

11 Dit portret is een 
voorstudie voor 

een fresco in de Stanza 
dell’Incendio, een van  
de kamers van de paus. 
Hieronder zie je er een 
afbeelding van. 

a Wie van de kardinalen 
denk jij dat de 
geportretteerde 
man is? Omcirkel 
hem op het plaatje 
van het fresco.

Kenners denken dat 
de tekening niet van 
Rafaël zelf is, maar 
van een leerling of 
assistent. 



b Waarom denken ze dat volgens jou? Bekijk de  
tekening goed en let vooral op zijn oren!

 

> Steek nu schuin over naar de lange wand in het 
midden. Zoek Joshua spreekt tot de Israëlieten  
in Sichem. 

12 Het Joodse volk bestond in de Bijbelse tijd 
uit 12 stammen. Toen zij het land Kanaän ver-

overd hadden – ongeveer het gebied tussen wat nu Egypte 
en Turkije is – zwoeren ze gezamenlijk trouw aan God, 
onder leiding van de profeet Joshua. Hier zie je hem op een 
verhoging staan en de stamhoofden die naar hem luisteren.

a Hoeveel stamhoofden staan er voor Joshua te luiste-
ren? Bedenk dat vrouwen in die tijd natuurlijk geen 
stamhoofd konden zijn ...

 8  9  10  

Rafaël heeft door het gebruik van withoogsel de diverse 
figuren heel verschillend uitgelicht. Ze tonen ook allemaal 
andere emoties. 

b Wie vind jij bijvoorbeeld nieuwsgierig luisteren? 
Omcirkel hem op de afbeelding.

Deze tekening is een ‘modello’. Na de schetsfase en figuur-
studies maakte Rafaël zo’n modello waarbij hij zich concen-
treerde op de compositie. Hij ging er dan mee naar zijn 
opdrachtgever. Als deze akkoord ging met het voorstel, werd 
het modello uitgewerkt tot een ‘karton’: een 1 : 1 uitwerking 
van het ontwerp op stevig papier. Vandaar de naam karton.

c Het rasterpatroon (het ‘kwadraatnet’) dient voor  
het overzetten van de tekening naar het karton.  
Waarom is zo’n raster handig?

  Omdat je dan de verhoudingen makkelijk in stand  
kunt houden bij het uitvergroten. 

  Omdat je het papier dan goed kunt opvouwen tot een 
klein pakketje om het mee te nemen.

> Steek weer terug schuin over naar de lange wand 
van de tentoonstellingszaal. Zoek de tekening van 
een naakte man met boek.  

13 Is het niet raar dat je naakt een boek zit  
te lezen? Op het uiteindelijke schilderij  

De Transfiguratie is de man wel gewoon aangekleed. Je ziet  
er hier vlakbij een reproductie van. De tekening is weer zo’n 
anatomische figuurstudie die Rafaël belangrijk vond om de 
houding van het lichaam tot in de finesses te doorgronden. 

a Omcirkel op de afbeelding van het schilderij  
op de volgende bladzijde de lezende man.

De beweging van de man drukt grote schrik uit. Hij laat zijn 
boek bijna vallen en zijn arm schiet helemaal naar voren. 
Rafaël heeft die arm meesterlijk getekend en geschilderd;  
hij komt bijna uit het papier zetten! Deze tekentechniek  
heet ‘verkorting’.

b Welk lichaamsdeel is ook ‘verkort’ weer  gegeven? 
Omcirkel het op de afbeelding van de tekening.

> Iets verder hangt het hulpkarton voor het  
Hoofd voor een apostel in De Transfiguratie.  

14 Net als een karton 
is een hulpkarton 

een 1 : 1 weergave van het 
ontwerp. Op een hulpkarton 
stond een detail van het grote 
totaalkarton, dat je kon kopië-
ren op de ondergrond. Je 
prikte gaatjes in het karton 
langs de omtrek van de kop en 
stoof er houtskoolpoeder door. 
Op de ondergrond zag je dan 
puntjes houtskoolpoeder, die 

je met lijntjes kon verbinden. Zo ontstond er een getrouwe 
kopie van de omtrek van het hoofd op de muur of het doek.



a Ook op het hulpkarton zijn die puntjes te zien. 
Omcirkel op de afbeelding van de tekening op de pagina 
hiervoor de plek(ken) waar je ze ziet.

b Omcirkel op de afbeelding van het schilderij  
De Trans figuratie hierboven het hoofd van de man  
waarvoor dit een studie was.

> Loop nu naar het middengedeelte van de  
tentoonstelling, tussen de losse wanden in.  
Zoek De sibille van Cumae. 

15 Een sibille was 
een profetes uit 

de klassieke oudheid. 
Toch werden ze wel op  
fresco’s in katholieke kerken 
opgenomen, omdat hun 
voorspellingen voor meer-
dere uitleg vatbaar waren.  
Zo zouden de oude sibillen 
de geboorte van Christus 
hebben voorspeld.

Dit is een van de eerste teke-
ningen van Rafaël die hele-
maal met een – toen – nogal 
nieuw tekenmateriaal is 

gemaakt. Het was uitermate geschikt om scherpe lijnen mee 
te kunnen trekken en precieze arceringen mee te maken. 
Ook Michelangelo gebruikte het. 

Hoe heet dit tekenmateriaal? 

 

> Iets verder aan dezelfde wand hangt  
Portret van een jonge man.  

16 Helaas heeft de tekening ooit waterschade 
opgelopen: dat zie je aan de grijzige vlekken. 

Het gaat in deze studie niet zozeer om de geportretteerde 
man, maar om het licht-donkereffect. Door sommige stuk-
ken flink te arceren (met streepjes in te kleuren) en andere 
stukken juist wit te laten, suggereert Rafaël op meesterlijke 
wijze het volume van de jas en het zonlicht op de kleding.

Van Perugino had Rafaël het gebruik van de droge metaal-
pen geleerd. In deze tekening is een spoor te zien van zo’n 
pen die geen kleur afgeeft, maar alleen een indruk op het 
papier achterlaat. Makkelijk als je je allereerste ideeën op 
papier wilt zetten zonder gedwongen te zijn te gummen  
als het je niet bevalt...

Kun jij het spoor vinden in de tekening? Tip: let vooral 
op de linkermouw van de man. Omcirkel het spoor  
vervolgens in de afbeelding.

> Steek over naar de andere middenwand.  
Zoek Drie vrouwenhoofden. 

17 Dit is een tekening waar de kenners het niet 
over eens zijn. Is hij van Rafaël, of toch niet? 

a Je hebt nu zoveel 
Rafaëltekeningen gezien 
en kent zijn techniek 
(droge metaalpen, zoekend 
schetsen, arceringen, ana-
tomische precizie...): wat 
denk jij? In zaal Rafaël 
Ontrafeld kun je erover 
stemmen!

Rafaël is slechts 37 jaar 
geworden, maar hij heeft 
geweldig veel gedaan en 

gemaakt tijdens zijn leven. Toen hij in 1520 stierf, werd  
op zijn graf gezet: Hier ligt Rafaël: Moeder Natuur vreesde  
bij zijn leven door hem te zullen worden overtroffen, bij zijn 
dood vreest ze met hem te zullen sterven.



b Prachtig als dat bij je dood over je wordt gezegd.  
Maar wat wordt er eigenlijk mee bedoeld, volgens jou? 

 

 

> Om naar Zaal Rafaël Ontrafeld te gaan loop je de 
tentoonstelling uit en sla je rechts af. Volg de gang 
door een tussendeur en loop dan rechtdoor, Rafaël 
Ontrafeld in. 

Als je je mening wilt geven over de Drie Vrouwenhoofden 
volg je de AV-presentatie in het midden. 

> Loop vervolgens door naar Zaal Rafaël II: neem 
de andere uitgang van Rafaël Ontrafeld en steek  
het halletje recht over.

18 In deze zaal hangen alleen schetsen van leer-
lingen en assistenten van Rafaël. Je kunt goed 

zijn invloed zien in hun tekeningen, maar ze hebben toch 
ook een eigen stijl ontwikkeld. Zoek midden op de linker-
wand Jachtscène met zwijn, herten en hazen van Giulio 
Romano.

Rafaëls leerling Giulio Romano verhuisde in 1524 van Rome 
naar Noord-Italië. Daar decoreerde hij het Palazzo del Te 
van de Hertog van Mantua. Deze tekening is een voorstudie 
voor een van zijn fresco’s in de Sala dei Venti. Alle fresco’s  
in die zaal beelden de invloed van de Dierenriem uit op 
mensen die onder een bepaald sterrenbeeld geboren zijn. 
Hier gaat het om het sterrenbeeld Kreeft: onder invloed van 
de planeet Mars worden ‘Kreeften’ hartstochtelijke jagers!

a Omcirkel op het plaatje het zwijn.
b Welke dieren behalve het zwijn, de herten en de hazen 
zijn nog meer afgebeeld? 

 

> Loop door naar de zijwand en zoek Neptunus  
op zijn wagen getrokken door Zeepaarden. 

19 Dit is ook een voorstudie voor een fresco  
in de ‘Dierenriemzaal’ in Mantua. Je ziet 

Neptunus, de god van de zee, die zijn Zeepaarden – of 
‘Hippocampi’ – ment. Hij heeft duidelijk veel kracht en 
stuurkunst nodig om ze in bedwang te houden!

Voor welk sterrenbeeld is deze voorstudie bedoeld,  
denk je? 

 

> Loop naar het eind van de wand en zoek 
Landschap met diverse figuren. 

20 Deze tekening is van Polidoro da Caravaggio, 
een vroegere assistent van Rafaël. In zijn 

tekentechniek is hij sterk beïnvloed door Rafaël, maar in de 
loop van de tijd liet hij de klassieke idealen steeds meer los 
en ontwikkelde een persoonlijke stijl. Zijn voorkeur ging 
daarbij uit naar het weergeven van gewone mensen in een 
landelijke omgeving. In deze tekening is hij waarschijnlijk 
begonnen een religieus thema te tekenen met een Maria-
figuur op de voorgrond. De vrouw en profil zou Maria 
geweest kunnen zijn. Maar halverwege bedacht hij zich  
en stapte over op een volkse scène. 

Als je goed kijkt zie je in de linkerbenedenhoek een 
geknielde figuur zitten, deels weggewerkt door de arce-
ringen. De figuur reikt naar de voet van de boom. 

Wie of wat is daar nog meer ‘verdoezeld’? 

 



> Vlak in de buurt hangt Studies van wasvrouwen, 
ook van Polidoro. 21 Negen vrouwen doen de was. De compositie is 

samengesteld uit afzonderlijke studies die hij waar-
schijnlijk al eerder, los van elkaar, had gemaakt. Het is een 
studie van houdingen en lichtval die niet voor een concrete 
opdracht voor een schilderij of fresco is gemaakt. Dat is in 
die tijd heel bijzonder! Kunstenaars werkten immers altijd 
voor een rijke, adellijke of kerkelijke opdrachtgever, zoals je 
hebt gezien.

Welke figuur vind jij het mooist en het minst ‘Rafaël’? 
Omcirkel haar op het plaatje.
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Bethlehem, ca. 1510, Albertina, Wenen
Rafaël, De Apollo van Belvedere, recto, ca. 1513-15, 
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ca. 1515 (?), Teylers Museum, Haarlem 
Rafaël, Detail uit de Eed van Leo III, ca. 1515, 

Vaticaanse musea, Rome
 
Pagina 5
Rafaël, Jozua spreekt tot de Israëlieten in Sichem,  
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