
De Morgen, 9 mei 2017 

De hersenspinsels van een genie – Lene van Langhenhove  

Mocht Leonardo da Vinci nu leven, we zouden hem omschrijven als een typische millenial: 
eentje die zich niet wil beperken tot één discipline of job. Kunstenaar, filosoof, uitvinder, 
architect, componist, kaartenmaker,… da Vinci was het allemaal én hij was er ook nog eens 
goed in. Hij staat dan ook bekend als het prototype van de homo universalis, wat volledig in 
fashion was in het 15e-eeuwse Renaissancetijdperk. Leonardo woonde ook afwisselend in 
Firenze, Milaan en Rome en reisde als militair architect in dienst van Borgia veel door Italië. 
Een man van de wereld, quoi!  

Het creatieve brein hield blijkbaar nooit op met draaien, want da Vinci maakte honderden 
schetsen van uitvindingen in allerlei domeinen, van geneeskunde tot muziek. Veel van zijn 
ideeën waren futuristisch en zouden later - soms véél later - daadwerkelijk gerealiseerd 
worden, zoals de parachute, de radarboot, het machinegeweer, het duikpak en de tank. 
Maar ook heel wat van zijn ontwerpen zijn nooit uitgevoerd.  

De expo Leonardo da Vinci, the inventions of a genius brengt daar verandering in. Het team 
achter de expo kon de originele aantekeningen van da Vinci bemachtigen en bouwt op basis 
daarvan meer dan honderd items na. Nooit eerder werden er zoveel maquettes op ware 
grootte in één expo samengebracht waar bezoekers de mechanismen van dichtbij in werking 
kunnen zien.  

De uitvindingen mag je best wel divers noemen: het gaat van draaitrappen over 
landbouwwerktuigen tot het prototype van een fiets. Sommige ontwerpen zitten in de 
wetenschappelijke sfeer, zoals de helikopter en de ornithopter. Andere uitvindingen deed 
Leonardo dan weer met het oog op oorlogsvoering, zoals een tank en een kruisboog op 
wielen. Da Vinci bedacht ook de drilboor, de klok, de camera obscura en de hydraulische 
zaag. Noem iets op, en er is veel kans dat hij het al heeft ontworpen of beschreven in één 
van zijn schetsboekjes.  

Momenteel bouwt een team van kunsthistorici en experten de expo op. De grootste 
maquette die te zien zal zijn op de expo is die van een zweefvliegtuig, maar de 
spectaculairste zal toch wel de gepantserde boot worden. Op de boot staan een aantal 
kanonnen in een cirkel, met daarboven een kap, om de bedieners van het kanon te 
beschermen, die ook nog eens kon ronddraaien.  

Naast al die objecten zullen ook meer dan honderd documenten en schriftjes te bewonderen 
zijn van da Vinci en tijdsgenoten zoals Michelangelo. De encyclopedie die hij zo graag had 
geschreven, is er nooit gekomen maar zijn notities, goed voor 20.000 pagina’s wijsheid, 
werden na zijn dood gebundeld tot de Codex Atlanticus.  

Op verschillende schermen zullen filmpjes te zien zijn waarin de uitvindingen volledig 
worden uitgelegd en ontleed. Zo kom je bijvoorbeeld te weten hoe het tandwielsysteem, 
een weefgetouwen of een drukpers nu eigenlijk werkt. Op een visuele manier wordt de 
mechaniek in detail uitgelegd, sommige uitvindingen worden volledig gestript en van andere 
zal je zien hoe ze opgebouwd zijn.  



Zijn hele leven was Leonardo op zoek naar kennis. Hij verdiepte zich in de menselijke 
anatomie en zou daarvoor zelfs lichaamsdelen en organen uit het mortuarium hebben 
gestolen om ze thuis goed te kunnen bestuderen. Op de expo is de befaamde tekening van 
de Homo Vitrivius te zien, in da Vinci’s ogen het ideale menselijk lichaam met de juiste 
verhoudingen gebaseerd op het pentagon.  

Natuurlijk is da Vinci vooral bekend van zijn werk als schilder en beeldhouwer. Het zal je niet 
verbazen dat deze allrounder een paar opdrachten niet heeft afgemaakt, maar dat belet niet 
dat enkele van zijn werken tot iconen van het humanisme zijn uitgegroeid. Tot slot kan je 
ook nog een replica van da Vinci’s wereldberoemde fresco Het laatste avondmaal 
bewonderen en kom je meer te weten over de mysterieuze glimlach van Mona Lisa.  

De expo, die na de opening in Brugge zal verder reizen door Europa, mikt op een breed 
publiek. Iedereen die ooit graag met lego speelde, moet naar deze expo komen kijken, want 
de kleine ingenieur in jou zal zich helemaal kunnen laten gaan. En ja, je mag ook zelf 
bouwen! Leonardo bedacht voor het leger een brug die makkelijk te vervoeren was, niet veel 
woog en snel opgebouwd kon worden over een rivier. Het speciale aan zijn ontwerp is dat je 
geen bevestigingsmateriaal zoals touw of spijkers nodig hebt. Of Leo’s brug werkelijk bij 
veldslagen is gebruikt, weten we niet, maar het Xpo Center gaat in de binnentuin op de 
historische site van Oud Sint-Jan alvast een grote brug bouwen volgens de regels van de 
kunst. Wie wil kan daar met de hulp van stokken en aanwijzingen de brug proberen 
nabouwen. En meteen testen of ze wel stevig genoeg is!  

van 1 juni tot 31 oktober in Xpo Center Bruges, Mariastraat 38, Brugge, www.xpo-center-
bruges.be.  

 


