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Leonardo da Vinci... een buitengewone man 
 
In het midden van de 15e eeuw duikt er een bijzondere man op in de wereld van de 
kunsten, Leonardo da Vinci. Hij was een unieke kunstenaar. Hij was niet enkel schilder, 
maar ook beeldhouwer, ingenieur, wetenschapper en uitvinder. Ontdek het leven en de 
werken van ’s werelds gekendste genie in dit dossier.  
 
Je hebt zeker al over Leonardo da Vinci gehoord. Maar weet je wie er werkelijk achter 
deze naam schuilgaat? Leonardo da Vinci vertelt je hier zijn verhaal en legt je in detail 
uit hoe hij de beroemdste kunstenaar aller tijden is geworden.  
 
 
 
  



Het portret van Leonardo da Vinci  
 

 
 
         A       B                        C                               D                           E   
 
Kan je in de tentoonstelling het portret van Leonardo da Vinci terugvinden? 
Als je kijkt naar de tekening in de tentoonstelling, kan je dan de stukken terug op de 
juiste plaats leggen?  



Leonardo stelt zich voor 
 
Mijn naam is 
Leonardo da Vinci. Dit is een Italiaanse naam.  
 
Ik ben geboren 
Op 15 april 1452, in Italië, in de stad Vinci (vandaar mijn naam). Ik breng mijn jeugd 
door in het huis van mijn vader, Piero da Vinci. Hij is notaris. Hij verzorgt, schrijft en 
registreert officiële documenten: verkoopakten (van een huis), contracten. Mijn 
moeder, Caterina, is een boerin. 
 
Mijn beroep 
Op mijn veertiende verlaat ik mijn geboortehuis om naar Firenze te gaan. Daar kom ik 
terecht in het atelier van de beroemde kunstenaar Verrocchio. Hij leert me schilderen 
en beeldhouwen. Ik leer alle technieken om een schilderij te maken, waaronder 
perspectief. Ik blijf in het atelier van mijn meester tot ik 26 ben. Ik ben dus 
kunstschilder geworden. Onder mijn beroemdste schilderijen ken je misschien de 
‘Mona Lisa’ en ‘Het Laatste Avondmaal’. 
 
Mijn favoriete bezigheid 
Dat is zonder twijfel kennen en uitvinden. Ik heb een passie voor kennis. Ik wil alles 
weten over de wereld en het universum. Niets kan me tegenhouden! Ik ben 
geïnteresseerd in astronomie, geologie (de studie van de ondergrond en de bodem), 
mechanica, botanica (plantkunde). Ik doe tal van ontdekkingen. Ik ben de uitvinder van 
de helikopter, de scafander (een machine om onder water te ademen) en de tank. Al 
deze uitvindingen staan beschreven in mijn vele schetsboeken. Ze zullen pas veel later, 
in de 19e eeuw, gemaakt worden. Veel mensen omschrijven mij als een genie.  
 
Waar kun je mijn werk zien? 
Als je mijn schilderijen wil bewonderen, kan je een bezoek brengen aan het Louvre in 
Parijs. Je vindt er bijvoorbeeld de ‘Mona Lisa’. Er is ook een plek die volledig aan mij 
gewijd is. Dat is het kasteel Clos-Lucé dat zich bevindt in Amboise, Frankrijk. In 1515 
nodigt koning Frans I me uit om aan zijn hof te verblijven. Ik neem mijn intrek in het 
kasteel Clos-Lucé. Daar breng ik de laatste jaren van mijn leven door. Ik sterf daar op 23 
april 1519. 
Nu is het kasteel een museum dat het verhaal van mijn leven en mijn werken vertelt. Je 
kunt er namelijk mijn uitvindingen op ware grootte ontdekken die gemaakt zijn op basis 
van de nota's in mijn schetsboeken. 



Kan je de juiste antwoorden vinden? 

 
Omcirkel de juiste antwoorden aan de hand van de biografie in de tentoonstelling 
 
Leonardo da Vinci is een: 
 

1. Schilder 
2. Beeldhouwer 
3. Architect 
4. Wetenschapper  

 
Hij is een: 
 

1. Italiaan 
2. Engelsman 
3. Fransman 

 
Hij stierf in: 
 

1. Milaan 
2. Mantua 
3. Amboise  

 
Een beroemd schilderij heet De Maagd  
 

1. Met de bloemen 
2. Op de rotsen 
3. Met de bijen 

 
Hij schildert de  Slag bij  
 

1. Waterloo 
2. Mantour 
3. Anghiari 

 
Leonardo voert ook een groot aantal studies uit over  
 

1. Zoölogie 
2. Plantkunde 
3. Anatomie 
4. Geologie 



Meer dan als wetenschapper maakte Leonardo da Vinci indruk op zijn tijdgenoten en 
op latere generaties door zijn  
 

1. Grote baard 
2. Methodische benadering van kennis 
3. Kennismaking met de fiets 

 
De tekeningen van Leonardo da Vinci zijn verzameld in: 
 

1. Encyclopedieën 
2. Woordenboeken 
3. Codexen 

 
Op het eind van zijn leven gaat hij werken voor koning: 
 

1. Leo IX 
2. Lodewijk XIV 
3. Frans I 

 

 
  



Kun je deze tekening zo goed mogelijk inkleuren aan de hand van de 
tentoonstelling? 
 
  



Kan je de juiste beschrijving verbinden met de juiste afbeelding? 
 

Maria-Boodschap (1472-75).  
Dit schilderij komt ook van het atelier van Andrea 
del Verrocchio, maar het wordt algemeen 
toegeschreven aan Da Vinci. De aartsengel Gabriel 
kondigt aan de Maagd Maria de geboorte van 
Christus aan. Het is het goddelijke moederschap van 
de Maagd volgens het christelijke dogma.  
 

Portret van Ginevra de Benci (1474-78).  
Ginevra de Benci behoort tot een grote familie van 
Florence. Het schilderij is gemaakt ter gelegenheid 
van het huwelijk van Ginevra met Luigi Nicolini in 
1474. Leonardo is nog leerling van Verrocchio, maar 
zijn schilderij wordt alom geprezen. Het haar is 
bijzonder goed verzorgd. 
 

Dame met de hermelijn (1483-90).  
Het is het portret van Cecilia Gallerani (1473-1536), 
minnares van Ludovico Sforza, hertog van Milaan. 
Ze staat bekend als zeer ontwikkeld, om haar kennis 
van het Latijn en de organisatie van filosofische 
bijeenkomsten in haar appartementen van het 
kasteel van de Sforza's in Milaan. Het schilderij 
brengt de verfijning van het personage perfect tot 
uiting: een delicaat gebaar, lange slanke vingers en 
een intelligente blik. 
 

La belle Ferronnière (1495-99).  
Er worden meerdere identificaties van het model 
voorgesteld: Lucrezia Crivelli, Cecilia Galleriani, 
twee minnaressen van Ludovico de Moor, hertog 
van Milaan, of Beatrice d'Este, zijn vrouw. De naam 
Belle Ferronnière komt voort uit een verwarring.  
 
Mona Lisa (1503-05).  
Het gaat waarschijnlijk om het portret van Lisa 
Gherardini (1479-1542), de vrouw van Francesco 
del Giocondo, een Florentijnse lakenhandelaar 
waarvan de vervrouwelijkte en verfranste naam 
Gioconda- Joconde komt. 



Machines 
 
Kan je de machines verbinden met de juiste omschrijving? 
 
Oorlogskunst    Vliegende machines    Boten 
            O                                                           O                                                 O 
 

Tandwielen       Bouw 
O        O 

 
 
 
  



Oorlogsmachines 
 
Leonardo da Vinci werd aangenomen door Ludovico de Moor als militair ingenieur. 
Leonardo had nochtans een afkeer van oorlog en geweld, maar hij had geld nodig.  
Hij stelde Ludovico stormrammen, stormladders, methodes voor het vernietigen van 
forten, tanks en allerlei soorten wapens voor. 
 
Bekijk aandachtig de animatiefilm. 
 
Kan je deze twee machines zien? 
 
Kan je uitleggen hoe ze werken? 
 

 
 
 
  



Kan je deze machine vinden? 
 
Kan je aan de hand van de legende uitleggen waarvoor ze dient? 
 
 
  



Kan je deze machine vinden? 
 
Kan je aan de hand van de legende uitleggen waarvoor ze dient? 

 
Kijk goed naar dit detail... Kan je de machine vinden die erbij past? 
 
Kan je aan de hand van de legende uitleggen waarvoor ze dient? 
 

 



Tekeningen van vogels en vliegende machines 
 
Omdat hij gefascineerd is door vliegen, maakt Leonardo talrijke studies over de vlucht 
van vogels, de functie en de schikking van de veren en de verschillende soorten 
vleugelslagen. Zijn observatie- en kijkkwaliteiten zetten hem ertoe aan om de beweging 
van de vleugels te ontcijferen. Enkele van zijn bekendste ontwerpen zijn die van een 
luchtpropeller als voorloper van de helikopter, de voorloper van de parachute en die 
van de vliegende machine, waarbij de handen en voeten van de mens worden gebruikt 
om met de vleugels te slaan. 
 
Kan je de vogels natekenen zoals Da Vinci 
 

  



Kan je deze machine vinden? 
 
Kan je aan de hand van de legende uitleggen waarvoor ze dient? 
 

 
 
  



Kan je deze machine vinden? 
 
Kan je aan de hand van de legende uitleggen waarvoor ze dient? 

 
 
  



Hedendaagse uitvindingen 
 
Hier zijn foto's van machines die momenteel worden gebruikt. 
Kan je in de tentoonstelling machines van Leonardo da Vinci terugvinden die je doen 
denken aan deze uitvindingen? 
 
 

 
 
 
  



De boten van Leonardo da Vinci 
 
De boot met schoepen is een typisch voorbeeld van het onderzoekswerk van de 
kunstenaar. Het gaat om hetzelfde principe zoals de waterfiets. Hij is geïnteresseerd in 
de draaibeweging, de rechtlijnige beweging en in de voortstuwing en het behoud van 
de impuls. 
 
Er staan twee boten met schoepen in de tentoonstelling… 
Kan je ze terugvinden? Bekijk ze heel aandachtig. Hoe werken ze? 
De ene met de voeten en de andere met de handen. 
Kan je dat uitleggen? 
 

  



De tekeningen van Leonardo da Vinci 
 
Hier zijn een aantal tekeningen van Leonardo da Vinci 
 
Kan je de machines terugvinden die ermee overeenstemmen? 
 

 
 

 
 

  



Tekening van de ideale stad 
 
Voor Ludovico Sforza bedenkt Leonardo, na de verschrikkelijke pestplaag van 1484-85, 
een nieuwe stad "met twee verdiepingen". Dit project geeft een goed vooruitzicht op 
de principes van de moderne stedenbouw. Leonardo bedacht een stad met 
verschillende niveaus, met huizen boven de wegen die op hun beurt boven het water 
liepen. Leonardo tekende brede straten met rechte hoeken waar voetgangers 
gescheiden waren van rijtuigen, huizen met verschillende verdiepingen en bevaarbare 
kanalen die de stad met de zee moesten verbinden om goederen te vervoeren.  
Voor het eerst zijn er hygiënische maatregelen voorzien door de aanwezigheid van 
gekanaliseerd water. In de gebouwen zijn er verschillende verbindingsniveaus voorzien 
met de waterwegen, de berijdbare wegen en de voetgangerswegen. 
Dit project zal net als vele andere nooit worden uitgevoerd. Leonardo zou misschien 
aan de oorsprong liggen van de dubbele wenteltrap van het kasteel van Chambord, 
maar daar bestaan er nog veel twijfels over. 
 
Voor dit project maakt Leonardo Da Vinci trapontwerpen. 
Kan je deze maquette terugvinden? Kan je de werking ervan uitleggen? 
 
 
  



WORKSHOPS 
 
Deze ideeën voor workshops zijn slechts ter illustratie. 
 
Mona Lisa 
De kinderen laten zich inspireren door het beroemde schilderij van de Mona Lisa om 
met het begrip perspectief te werken. Ze beginnen met een landschap te schilderen 
met verdunde waterverf om de indruk van sfumato te geven. Op de voorgrond 
schilderen ze in pastelkleuren de buste van een personage dat ze uitknippen en op het 
landschap plakken. 
 
Pop’ art 
Het schilderij de Mona Lisa heeft al vele kunstenaars geïnspireerd die het hebben 
omgevormd. Gewapend met zwart-witfotokopieën van het schilderij kunnen de 
kinderen ermee aan de slag en gebruik maken van verf, stiften, inkt, pastelkleuren... 
 
Sint Anna, de Maagd en Kindje Jezus 
In het schilderij Sint-Anna, de Maagd en Kindje Jezus vormen de personages een 
piramidevormirge compositie. Voor deze workshop leren kinderen hoe een schilderij is 
opgebouwd en leren ze de ruimte te gebruiken. Ze tekenen en schilderen drie 
personages en gieten die in een driehoekige vorm. 
 
Zelfportret 
Leonardo da Vinci maakte zich graag ouder in zijn zelfportret. Met behulp van de 
bloedrode techniek maken de kinderen hun zelfportret waarop ze eruit zien alsof ze 70 
jaar zijn. Vervolgens maken ze een kader die ze versieren met glanzend papier.  
 
Ideale stad 
Leonardo da Vinci bedacht een nieuwe stad. Nu is het de beurt aan de kinderen om hun 
stad om te vormen zodat ze aangenamer wordt om in te leven. Ze maken een maquette 
met behulp van karton, papier... 
 
  



IDEEËN OM MEE TE WERKEN IN DE KLAS 
 
Vliegende machines uitvinden en maken met behulp van verschillende materialen: 
karton, koord, stoppen, plastic ... die de kinderen uitknippen, samenvoegen en plakken. 
Beeld je in dat je een botanist bent zoals Leonardo da Vinci door planten te verzamelen 
om een herbarium te maken. Als grote waarnemers tekenen de kinderen nauwkeurig 
hun bevindingen. 
Een bezoek aan een dierentuin. Gewapend met een klein schetsboek schetsen de 
kinderen dieren naar levend voorbeeld en maken ze een bestiarium. 
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MEER WETEN 
 
U kunt de "echte" schilderijen, tekeningen en uitvindingen van Leonardo da Vinci 
ontdekken in vele musea over de hele wereld: in het Louvre in Parijs, in Kasteel Clos 
Lucé in Amboise, in het Uffizi museum in Florence, in de National Gallery in Londen... 
 


