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VOORWOORD

De legendarische Leonardo is vijfhonderd jaar na zijn dood nog volop aanwezig in 

de cultuur van vrijwel iedere plek op aarde. Hij heeft zijn universele genialiteit tot 

uitdrukking gebracht in kunst, wetenschap en techniek, en deze uitingen winnen 

nog steeds aan schoonheid. Zijn sensationele esthetische keuzes en bovenaardse 

intuïtie wekken voortdurend verwondering en verbijstering en worden in alle tij-

den gevierd en herontdekt.

Doel van deze uitgave is zijn mythische werk te vieren en de grenzen van 

de traditionele monografie te overschrijden. Het verhaal van de Meester wordt 

verteld in de afbeeldingen van al zijn grote meesterwerken, niet alleen zijn schil-

derijen, maar ook zijn cartografische, botanische, anatomische, militaire en civiel-

technische studies. En dan zijn er nog producties op andere terreinen, waarin 

Leonardo op verrassende wijze de toekomst voorzag. Deze uitgave bevat ook min-

der beroemde werken, verborgen en bediscussieerde werken, waarvan de recent 

voorgestelde toeschrijving aan Leonardo onderwerp is van debat tussen geleerden 

en grote Leonardokenners. 

De aandacht voor het thema van de toeschrijving kan de lezer helpen de ge-

schiedenis te ontdekken van deze schilderijen, hun eigenaars en soms mysterieuze 

lotgevallen, die ertoe hebben geleid dat het werk nu is waar het is, in musea of par-

ticuliere collecties. Het zijn fascinerende verhalen, culminerend in de geschiedenis 

van de Bella Principessa uit Leonardo’s Milaanse periode, die wel een intrigerende 

roman lijkt.

Deze doorleefde reis naar de schoonheid van Leonardo’s brein is een diep 

eerbetoon aan de Meester en zijn unieke werken, die nog altijd emoties opwekken 

in de blikken en harten van iedere liefhebber van zijn genialiteit en esthetiek.

Federico Ferrari, uitgever Scripta Maneant
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INLEIDING

Voor mijn Leonardo 

van heden en verleden

m het werk van Leonardo da Vinci (1452-1519) 

te begrijpen of althans te kunnen laten bin-

nenkomen is het cruciaal om te onthouden 

dat hij kunstenaar was met zijn handen en wetenschapper 

met zijn hoofd. Wetenschap en kunst gaan bij hem hand 

in hand en zijn niet van elkaar te scheiden. Zijn werken 

refl ecteren een traject van wetenschappelijke en experi-

mentele onderzoeken die zijn gedocumenteerd in Co-

dices. In dit perspectief is kunst tegelijkertijd kennis en 

expressie. Schilderen, jezelf als kunstenaar beperken tot 

deze volgens Leonardo autonome discipline, betekent het 

bestuderen en doorgronden van de mechanismes van de 

werkelijkheid die je wilt weergeven; deze ontcijferen en 

onderling vergelijken, om zo inzicht te krijgen in de in-

trinsieke wetten, dynamieken, motieven en principes die 

de structuur van elk van deze mechanismes bepalen, om 

uiteindelijk tot de conclusie te komen dat ‘fi losofi e en 

schilderen één zijn’.

 Je zou haast kunnen zeggen dat praktijk en theorie bij 

elkaar horen als twee kanten van dezelfde medaille, want 

voor Leonardo gaat theorie altijd samen met praktijk, ex-

(Pag. 6-7)
Leonardo,  Maagd en Kind met 

Sint-Anna en Johannes de Doper (ook 
wel Burlington House Cartoon ge-

noemd), ca. 1499-1500. Londen, Nati-
onal Gallery, inv. 6337. Detail.

(Pag. 8-9)
Leonardo,  Het Laatste Avondmaal, 

1495-98. Milaan, refter van Santa 
Maria delle Grazie.

Detail van Jezus Christus en drie 
apostelen.

(Linkerpagina)
Leonardo,  De Draperie, 1473-78. Me-
taalstift, loodwit op vermiljoenrood 

geprepareerd papier, 27,5 x 19 cm. 
Rome, Istituto Nazionale per la Grafi -

ca, Fondo Corsini.
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periment en toepassing. Kennis mag alleen zo heten als ze 

gebaseerd is op ervaring en observaties (en daarom raakt 

het in de vergelijking meer aan Aristoteles’ empirisme dan 

aan platonisch of neoplatonisch idealisme, dat ten tijde 

van de renaissance, en in zijn Florentijnse milieu, favoriet 

was), maar tegelijkertijd is de praktijk altijd doordrenkt 

van theorie. Als je niet in het duister wilt blijven tasten, 

moet het verrichte onderzoek en de concrete benadering 

van feiten trouw zijn aan een leidend idee dat kan functi-

oneren als een kompas om je weg te vinden door de on-

uitputtelijke verscheidenheid van fenomenen. Dit alles, 

de eenwording van kunst en wetenschap, van theorie en 

praktijk, verklaart waarom elk van Leonardo’s schilderij-

en een met het penseel geschreven verlichtende gedachte 

is; en dat vind je alleen bij de aller-, allergrootste kunste-

naars.

 Over het penseel, dat schilderwerktuig bij uitstek, ge-

sproken: Da Vinci heeft het met al zijn genialiteit gebruikt 

om de sfumato uit te werken, de bijzondere techniek die 

kenmerkend is voor zijn stijl. Deze techniek bevestigt wat 

tot dusver is opgemerkt en spreekt door vervliegende con-

touren, achtergronden die in elkaar overlopen en herhaal-

delijke overlappingen van glazuurlaagjes van de microsco-

pische kleurvariaties (denk aan zijn rotsen, met de penseel 

op dezelfde manier opgebouwd als de natuur doet, name-

lijk eindeloze, met ultieme zorg weergegeven laagjes). Dit 

geheim, atmosferisch perspectief, creëert en identificeert 

taferelen door ze in ruimte en afstand zo in verhouding te 

verdelen dat ze voor het oog van de kijker gescheiden zijn. 

Dit gebeurt niet zozeer op basis van geometrische bereke-

ning, maar door de hoeveelheid atmosfeer, of lucht die is 

ingevoegd tussen wat hier en wat eronder is (we durven 

(Linkerpagina)
Leonardo, Details van een Mechanische 

Vleugel, ca. 1493. Milaan, Biblioteca 
Ambrosiana, Codex Atlanticus, f. 844r.
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nog net niet op zijn Einsteins ‘licht’ te zeggen, maar met 

een dergelijk professionele pionier als Leonardo is de ver-

leiding groot).

 Om het werk van Leonardo (die zelfs een half millen-

nium na zijn dood een ‘eeuwige tijdgenoot’ blijft) correct 

te kunnen beoordelen, helpt het ook om zijn persoonlijk-

heid voor ogen te houden en dan vooral zijn onderzoekende 

geest, die in alles geïnteresseerd is. Dit in combinatie met 

het gegeven dat ieder mens maar een beperkte hoeveelheid 

tijd heeft om zich aan iets nieuws te wijden wanneer de 

huidige focus (vaak een baan) volledig, of naar zijn beslis-

te oordeel in elk geval effectief genoeg is onderzocht en in 

kaart gebracht, zodat er op dat gebied geen geheimen meer 

zijn. Deze volgens vele bronnen legendarische onrust, die 

naar onze mening niet werd ingegeven door een neiging 

naar perfectionisme, heeft soms geleid tot falen om iets te 

voltooien. Toch brengt ze ons hoe dan ook dichter bij deze 

grootse kunstenaar, die de held is in een sympathieke anek-

dote waarmee we deze inleidende regels willen besluiten. 

In 1504 schrijft Angelo del Tovaglia in zijn voortgangsrap-

portage over schilderingen die door de markiezin Isabella 

d’Este aan Leonardo en Pietro Perugino zijn opgedragen: 

‘Ze lijken beide zeer veelbelovend en verlangend om Uwe 

Hoogheid te dienen, hoewel ik vrees dat ze qua traagheid 

nauwelijks voor elkaar onderdoen; maar als het op een 

wedstrijd aankomt geloof ik toch echt dat Leonardo die 

gaat winnen. Ik zet mijn geld op hem, wat dat betreft!’

 Hij kreeg gelijk, maar zoals u op grond van de vol-

gende pagina’s ongetwijfeld met me eens bent, mogen we 

niet mopperen.

Fabio Scaletti

Leonardo, Aantekeningen over de aarde 
en de maan, hun afmeting en relatie tot 
de zon, ca. 1506-08. Codex Leicester, f. 

1r. Seattle (Verenigde Staten), particu-
liere verzameling. Detail.
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Vijfhonderd jaar na zijn dood blijft Leonardo da Vinci inspireren. Zijn schilderijen, 

tekeningen en schetsen laten zijn genialiteit zien, en zijn kennis over filosofie,  religie en 

wetenschap. In dit prachtige kunstboek met meer dan 160 afbeeldingen komt de homo 

universalis tot leven. Kunsthistorici Martin Kemp en Fabio Scaletti lichten de werken toe, 

met bijzondere aandacht voor  de details en de interpretatie van Da Vinci’s werk. Naast 

de Mona Lisa, het Laatste Avondmaal en Salvator Mundi komen ook minder bekende 

schilderijen aan bod. Samen vormen deze werken het testament van een van de  

grootste kunstenaars aller tijden.
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