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Inleiding 

Beste bezoeker, 

Tijdens jullie bezoek aan de tentoonstelling ‘Leonardo da Vinci: the inventions of a genius’, gaan jullie 

kennis maken met ’s werelds grootste genie Leonardo di ser Piero da Vinci. Er worden 100 maquettes 

en verschillende schriftjes en documenten tentoon gesteld. Dit alles maakt dat dit de grootste 

tentoonstelling ooit is over da Vinci. Jullie zullen onbekende aspecten over zijn onderzoeken 

ontdekken, zoals zijn werk rond belegeringsmotoren, strategische systemen, mechanica, 

gebruiksvoorwerpen, enz. 

Door middel van 3D-video’s en interactieve maquettes kunnen jullie zelf de uitvindingen testen. Aan 

de hand van een reeks activiteiten in dit pedagogisch dossier worden jullie meegenomen in het hoofd 

van deze briljante uitvinder. Jullie zullen proberen moeilijkheden te overwinnen waar hij misschien 

ook mee te kampen had om zijn machines te ontwikkelen. 

Leonardo da Vinci was wel een briljante uitvinder, maar zeer weinig van zijn projecten zullen worden 

uitgevoerd. Hij was ver vooruit op zijn tijd. Vaak maakten de technische middelen die in zijn tijd 

beschikbaar waren, de uitvoering van zijn uitvindingen niet mogelijk. Bovendien bedacht de briljante 

uitvinder niet alles van nul af aan. Hij liet zich inspireren door tal van vondsten en ideeën, ontwikkeld 

door zijn voorhangers. Zoals we zullen zien zouden vele uitvindingen van Leonardo da Vinci niet 

gewerkt hebben als ze waren uitgevoerd.  

Kan je tijdens dit aangeboden parcours de machines herkennen die vanaf nul werden uitgevonden 

door Leonardo da Vinci, diegene die geïnspireerd zijn door zijn voorgangers, diegene die uitgevoerd 

zullen worden en diegene die in de planningsfase zullen blijven? Rangschik de verschillende machines 

in de juiste kolom op het einde van dit dossier. 

Tot slot, voordat je begint aan deze reis in de voetsporen van Leonardo da Vinci, gaan we na of je de 

aantekeningen van het Italiaanse genie kunt ontcijferen. Om ervoor te zorgen dat zijn aantekeningen 

niet te ontcijferen waren of uit gemak omdat hij linkshandig was, maakte hij zeer vaak gebruik van 

spiegelschrift.  

Kan je dit stukje uit de aantekeningen van da Vinci ontcijferen? 
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Module 1: Strategisch systeem 

Deze eerste module staat in het teken van de strategische systemen in verband met de krijgskunst. Je 

zal hier een aantal uitvindingen ontdekken om verdedigingsmuren te veroveren of te verdedigen, 

alsook het begin van zijn biografie. Hierbij ontdek je het belang van de  oorlogskunst in de onderzoeken 

van het Italiaanse genie. Kan je meten in hoeverre die belangrijk was? 

 

De vindingrijkheid van Leonardo da Vinci kwam tot uiting in vele gebieden. Zoals je net ontdekt hebt, 

was de oorlogskunst niet van de geringste. Zijn eerste werken op dit vlak dateren van zijn aankomst in 

Milaan rond 1483. Hij was naar deze stad in Noord-Italië verhuisd om een nieuw leven te beginnen. Hij 

wou een prins vinden die vertrouwen had in zijn genialiteit en hem de werkingsmiddelen kon 

verschaffen die hij nodig had. Dit is precies wat hij zou vinden bij Ludovico Sforza, ook wel de Moor 

genoemd. Een intelligente prins die hield van glorie en een voorliefde had voor grootse dingen.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hoeveel procent van de tekeningen van Leonardo da Vinci had betrekking op
oorlog? Geef dit percentage weer op het onderstaande cirkeldiagram.

Bij zijn aankomst in Milaan zal Leonardo da Vinci proberen om een 

plek bij deze machtige prins te veroveren door hem een brief te 

schrijven. Hiervan is alleen het klad bewaard, dat niet van zijn hand is, 

maar waarvan de meeste specialisten het er wel over eens zijn dat het 

door hem werd gedicteerd.  

«Nadat ik, zeer befaamde Heer, de ervaringen heb gezien en 

overwogen van al diegenen die zich voordoen als meesters in de kunst 

van het uitvinden van oorlogsinstrumenten en nadat ik vond dat hun 

instrumenten geenszins anders zijn dan diegene die in algemeen 

gebruik zijn, zal ik trachten, zonder iemand pijn te willen doen, Uwe 

Excellentie enkele geheimen te leren kennen die van mij zijn,… » 

 

 

Ludovico Sforza (1452-1508) 



Nu je deze brief hebt gereconstrueerd, wat was volgens jou de bedoeling van Leonardo da Vinci toen 

hij dit schreef?  

Hij probeert Ludovic Sforza te overtuigen hem in te huren als militaire ingenieur. 

Op basis van wat je wordt voorgesteld in deze module, wat zijn de twee periodes in het leven van 

Leonardo da Vinci waarin hij het meest actief was op het gebied van militaire uitvindingen? Stel deze 

twee periodes zo nauwkeurig mogelijk voor op de tijdlijn hieronder. Zet ook het nummer dat 

overeenstemt met de gebeurtenissen in de lijst onder de tijdlijn op de juiste plaats. 

 

 

 

 

 

 

Nr 1: Leerperiode in Firenze 

Nr 2: Aankomst in het atelier van Verrocchio 

Nr 3: Overlijden van Leonardo Da Vinci 

 

Met andere woorden, in welke steden verblijft hij gedurende de twee periodes waarin hij het meest 

actief is op militair vlak? 

Firenze en Milaan  

Kan je uitleggen waar de naam Leonardo da Vinci vandaan komt?  

Hij is een onwettig kind volgens de terminologie van het tijdperk en wordt genoemd naar zijn 

voornaam bij geboorte (Leonardo), waarbij men de naam voegt van zijn geboorteplaats, Da Vinci. 

 

Als je aandachtig kijkt naar de maquette van de "mechanische klimladder", kan je dan zeggen op 

welk hedendaags gebruik dit lijkt? 

De grote schuifladder op de brandweerwagens. 
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Module 2: Oorlogstuigen en uitrusting 

In deze tweede module over oorlogstuigen en militaire uitrusting bevinden we ons nog altijd in het 

gebied van uitvindingen met betrekking tot de oorlog. Dit wijst op het belang van dit domein in de 

carrière van Leonardo da Vinci, terwijl dit facet van krijgsman zelden wordt tentoongesteld en 

besproken. Verdedigers van de Italiaanse genie verbergen zich vaak achter de stelling dat oorlog een 

"pazzia bestiallissima" (de oorlog is een beestachtige waanzin) is. Dit om te zeggen dat hij er zich door 

toeval of uit noodzaak aan wijdde, maar nooit uit interesse. Da Vinci is een complexe man en als we 

kijken naar het grote aantal tekeningen over de krijgskunst, kan je niet ontkennen dat hij veel belang 

hechtte aan dit gebied. Bovendien was de tijd waarin hij leefde een opeenvolging van gewapende 

conflicten die het Italiaanse schiereiland door elkaar schudden. 

Op het gebied van wapens en militaire uitrusting zijn er tal van afbeeldingen opgenomen in de 

collectieve verbeelding. Een van de meest bekende is de uitvinding van de tank, waar Leonardo da 

Vinci al over pochte in zijn brief aan de Hertog van Milaan rond 1482: « (…) Ik kan gesloten wagens 

bouwen met artillerie die veilig en onverwoestbaar zijn. Als ze de grond van de vijand betreden, zullen 

ze de sterkste troepen breken, waarna de infanterie ongehinderd kan volgen. ». Veel andere 

uitvindingen, waarvan sommige hier worden tentoongesteld, zijn minstens even indrukwekkend. 

Kijk goed naar één van de bekendste uitvindingen van Leonardo Da Vinci op militair vlak: de tank. 

 

Een andere, even indrukwekkende oorlogsmachine, is de balmachine, waarvan je de maquette kan 

zien in deze module. 

 

 

 

 

 

 

 

Vanaf de jaren 1500 lopen de activiteiten van Leonardo da Vinci zeer sterk uiteen. Hij reist veel en de 

Italiaanse prinsen vechten om zijn diensten. Tussen 1506 en 1513 verdeelt hij zijn tijd tussen Firenze 

en Milaan, voordat hij in Rome verbleef van 1513 tot 1516. Prestigieuze kunstenaars zoals Rafaël of 

Michelangelo die in die tijd in de Romeinse stad woonden, beletten hem om grote projecten binnen 

te halen. In 1516, bij het overlijden van Giuliano de Medici, die hem naar Rome had aangetrokken, 

besluit Leonardo da Vinci om de uitnodiging van de koning van Frankrijk aan te nemen om naar zijn 

kasteel Clos Lucé in Ambroise te komen. Daar stierf hij drie jaar later. 

 Werd deze tank gemaakt in de tijd van Leonardo da Vinci?  

Neen 

 Welke tegenstrijdigheden zijn terug te vinden in de 

tekeningen die Leonardo da Vinci ontwierp voor deze tank? 

1: De machine was te zwaar om te besturen op het slagveld 

2: Door de grote van de tank kan men geen dieren gebruiken om 

voor te trekken 

3: Het gebruik van zoveel kanonnen zorgt voor giftige rook 

 

Kan je de werking van deze machine ontleden in vier eenvoudige 

bewegingen? 

1: Laat de machine voortbewegen 

2: De voortbeweging zorgt ervoor dat de gekartelde verticale wielen 

draaien 

3: De rotatie van de verticale wielen zorgt voor de rotatie van de 

horizontale kooi waarop de structuur met de kogels rust 

4: De rotatie van de verticale kooi zorgt voor de rotatie van de kogels 



 Kan je de activiteit van Leonardo Da Vinci verbinden met de plaats waar hij die uitoefende op basis 

van de biografische informatie die je terugvindt in deze module? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIË VAN DE EERSTE RENAISSANCE na 1454 

 Hoe oud is Leonardo Da Vinci wanneer hij in Frankrijk aankomt?  64 

Wie is de koning van Frankrijk op dat moment? François I 

En hoeveel jaar verschilt Leonardo Da Vinci met hem?  42 jaar 

Wanneer Leonardo Da Vinci van Italië naar Frankrijk vertrekt, neemt hij drie meesterwerken mee. Kan 

je vertellen welke? 

1) Sint Jan Baptist 

2) De Maagd en Kind met Sint Anne 

3) Mona Lisa 

 

 

 

 

 

 

 Militair ingenieur - Milaan 

 

Waterbouwkundig ingenieur - Firenze 

Schildert het portret van 

Isabella d'Este - Mantua 
Werkt aan  het 

fresco van De Slag 

bij Anghiari - 

Firenze Werkt aan een 

project voor het 

droogleggen van 

moerassen - Rome 

Werkt aan 

optische 

wiskundige 

projecten - Rome 



Module 3: Mechanica 

In deze derde module maak je kennis met een nieuwe soort uitvinding waar Leonardo da Vinci ook erg 

productief in was: mechanica. Je zal ontdekken welke belangrijke plaats zijn onderzoek naar de 

overbrenging van bewegingen en krachten door middel van tandwielen, kettingen, wormschroeven of 

hefbomen in heel zijn leven heeft ingenomen. 

Kijk goed naar alle maquettes die je te zien krijgt in deze module. Kan je zeggen welke twee grote 

problemen Leonardo da Vinci probeert te overwinnen? 

Hij gaat na hoe hij de richting kan veranderen van beweging en hoe hij er de snelheid van kan 

veranderen. .1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 De antwoorden op deze vragen staan in spiegelschrift: de GNIGEWEB en de DIEHLENS. 

Kijk goed naar de maquette van de "conische regelaar" 

en de demonstratie ervan in de animatiefilm. Kan je 

uitleggen waar deze machine voor zou kunnen dienen? 

Deze machine dient om de snelheid van een beweging 

te veranderen. 

Met welk tandwiel krijg je de snelste beweging?  

Het kleinste tandwiel 

In welke machine van vandaag vinden we hetzelfde 

principe terug? De verandering van een versnelling bij 

het fietsen 

Hoe heet deze maquette? 

De Kogellager 

Waar dient ze voor? 

De kogellager wordt gebruikt voor het doorzenden van 

bewegingen door het beperken van verliezen als gevolg 

van wrijving 

Welke belangrijke verandering stelt Da Vinci voor om dit 

systeem soepel te laten werken? 

Hij stelt voor om iedere kogel apart te houden zodat ze 

vrij kunnen draaien zonder elkaar te raken 

Werd ze uitgevoerd ten tijde van Leonardo Da Vinci?  

Neen 



 

Welke terugkerende problemen van tandwielsystemen wilde Leonardo da Vinci koste wat het kost 

oplossen? 

 De problemen betreffende de wrijving 

 De problemen betreffende het rendement 

Bekijk alle maquettes in deze module. Waar zou de kracht om beweging te produceren vandaan 

kunnen komen? Menselijke kracht 

 

Het denkwerk dat Leonardo da Vinci verrichte over de mechanismen en 

tandwielen, zijn uitermate belangrijk om de rest van zijn werk te 

begrijpen. Deze mechanismen liggen vaak aan de basis van de machines 

die hij zal bedenken. Dit is het geval wanneer hij een 

spiegelpolijstmachine bedenkt, zoals op de onderstaande schets uit de 

Codex Atlanticus, of als hij kranen, voertuigen, enz. bedenkt.  

  

 

 

 

  

Welk element in deze maquette maakte het onmogelijk 

om het uit te voeren in de tijd van Leonardo da Vinci? 

De metalen ketting 

Waarom? 

De metaalindustrie was in dat tijdperk onbekwaam om 

dergelijke onderdelen te produceren. 

Waarvoor dient deze machine volgens jou?  

Om de punten van traagheid te overwinnen en de dynamiek te 

verhogen, tekende Leonardo da Vinci een serie van vleugels, ofwel 

uitgerust met wielen ofwel met gewicht. 

Stel je deze machine in beweging voor. Waarom heeft Leonardo da 

Vinci er gewichten aan gehangen? Waarvoor zouden ze nuttig 

kunnen zijn? 

De gewichten zorgen ervoor dat de beweging van ronddraaien bleef 

duren. 



Leonardo da Vinci en de schilderkunst 

Het wetenschappelijke werk van Leonardo da Vinci mag ons zeker niet doen vergeten wat voor geniale 

schilder en tekenaar hij was. Het aantal werken dat met zekerheid aan hem wordt toegeschreven is 

niet zo groot, maar zijn invloed op dit vlak mag zeker niet over het hoofd worden gezien. 

In deze ruimte, die in het teken staat van de schilderkunst en de tekeningen van Leonardo da Vinci, 

maar ook van zijn tijdgenoten, kan je enkele van zijn belangrijkste werken terugvinden. Hier krijg je 

een idee van zijn bijdrage en invloed binnen het artistieke bruisende leven van de XVIe eeuw. 

Welke twee technieken gebruikt Leonardo da Vinci waaraan hij zijn reputatie te danken heeft?  

Verbindt elke techniek met het schilderij dat ze het beste weergeeft. 

Sfumato en Clair-obscur 

 

                                                                                                                                               

  

 

Als je de legendes bij de werken leest, ontdek je dat er vaak sprake is van het personage van Andrea 

del Verrocchio. Weet je nog wie dit is ten opzichte van Leonardo Da Vinci?  

Leonardo da Vinci was een leerling van Andrea del Verrocchio. 

Het schilderij Het Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci (tussen 1494 en 1498) is één van zijn 

beroemdste schilderijen. Als je naar de reproductie van dit schilderij kijkt, wat kan je dan zeggen: 

- Over de kleuren? De kleuren zijn extreem levendig en licht 

- Over de geometrische structuur van het schilderij? Het schilderij is opgebouwd uit een serie 

van vluchtlijnen die het perspectief van het schilderij creëren 

- Hoeveel personages tel je? 13 

- Wie is het belangrijkste personage van de compositie? Hoe weet je dat hij het is? Wat wijst 

er in de compositie van het schilderij op dat het om de centrale figuur gaat? Het belangrijkste 

personage is Jezus. Hij staat in het midden van het schilderij, waardoor alle vluchtlijnen ook 

via hem gaan. Op deze manier wordt de aandacht van de blik van de kijker onmiddellijk op 

het centrale personage gevestigd. 

 

 

Madonna met de Anjer (1478-80) Maria met kind en Sint Anna (1503-1519) 



Helaas lijkt het erop dat het schilderij in stukken gesneden is en dat de stukken door elkaar gemengd 

zijn. Kan je het werk reconstrueren door elke strook op de juiste plaats te zetten? 
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Module 4: Hijsen, bouw en water 

Leonardo da Vinci is op alle gebieden nieuwsgierig. Hij toont al heel vroeg interesse in vraagstukken 

met betrekking tot het hijsen en de bouw, zoals ruimschoots blijkt uit zijn tekeningen. Naar zijn goede 

gewoonte combineert da Vinci observatie en zorgvuldige studie van wat bestaat of heeft bestaan, om 

dat vervolgens te perfectioneren en te vernieuwen. Op het gebied van het hijsen en de bouw zijn er 

twee momenten van fundamenteel belang in de invloed van Leonardo da Vinci. Zijn overstap naar het 

atelier van Verrocchio, waar hij leerling was, en de werf van Brunelleschi voor de bouw van de koepel 

van de kathedraal van Firenze. In de ateliers en op de bouwplaatsen heeft Leonardo da Vinci interesse 

voor alle problemen die zich stellen en denkt hij na over verschillende manieren om ze aan te pakken. 

Zo stelt hij een reeks uitvindingen voor die verband houden met de verplaatsing van materialen op de 

bouwwerf, met de manier om nieuwe beddingen voor waterlopen te graven, enz. 

 Kijk goed naar de indrukwekkende machine die hier gereproduceerd werd. Kan je uitleggen hoe de 

verschillende elementen van deze hydraulische zaag werken? 

 

A: Deze kleine kar op wielen liet het toe om het houten stuk voort te laten bewegen in de richting 

van de zaag. 

B: De rollende beweging van het wiel (c) zorgt voor een heen en weer beweging van de zaag 

C: Dit wiel zorgt voor de energie van de machine. Deze werd in beweging gesteld door ofwel een 

zwengel ofwel door water, lopend in een klein kanaal. 

  

In de tijd van Leonardo da Vinci was navigatie over zee of over rivieren het snelste en meest efficiënte 

vervoermiddel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat Leonardo da Vinci, die leefde in een streek waar 

water overal aanwezig was, hierin geïnteresseerd is. Hij bedenkt dus kranen om de rivieren bevaarbaar 

te maken, sluizensystemen, schepen, enz. 

 









A B 

C 



 Vul aan de hand van alles wat in deze module wordt voorgesteld het kruiswoordraadsel hieronder 

in.  
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Omschrijvingen:  

1 - Zeer belangrijke figuur in de opleiding van Leonardo da Vinci, in wiens studio hij werd opgeleid.  
2 - Machine gebruikt om grote hoeveelheden grond te verwijderen, de maquette ervan is terug te 
vinden in deze module.  
3 - Belangrijke figuur bij wie Leonardo da Vinci in de leer was op de bouwplaats voor de bouw van de 
koepel van de kathedraal van Firenze. 
4 - Apparaten om niveauverschillen van rivieren op te vangen. Leonardo maakte een prototype 
waarvan de maquette is terug te vinden in deze module. 
5 - Element om de hydraulische zaag te bedienen. Element C op de vorige pagina. In het meervoud. 
6 - Gereedschap om hout te hakken. 
7 - Domein waar Leonardo da Vinci veel belangstelling voor had en dat voorkomt in de titel van deze 
module. 
8 - Elementen die het mogelijk maken om de boot voor te laten bewegen die te zien is in de 
animatievideo van deze module. We hebben het over een boot met …. 
9 - Een andere naam voor een schip. 
10 - Het verwijderen van water van de bodem van een rivier. 
11 - Machine om te graven, Leonardo da Vinci maakte een model met slinger dat hier in een maquette 

nagemaakt werd. 

2 

3 

8 



Module 5: Hijsen, bouw en water 

In deze vijfde module bevinden we ons nog steeds in de gebieden die verband houden met het hijsen, 

de bouw en het water, onderwerpen die Leonardo da Vinci erg bezighielden. Met name op het gebied 

van water bedacht de Italiaanse ingenieur een aantal van zijn bekendste uitvindingen, zoals de schroef 

van Archimedes, de draaibrug, de boot met schoepen, enz. 

Waarom is waterbouwkunde een belangrijk domein op het eind van de XVe eeuw? 

Het transport over waterwegen is veel efficiënter en veel vlugger op het einde van de vijftiende 

eeuw. 

 

Is Leonardo da Vinci de uitvinder van de schroef van Archimedes? Motiveer je antwoord. 

Neen, Archimedes leefde in de tijd voor da Vinci. Het is Archimedes die de schroef heeft 

uitgevonden. Leonardo da Vinci was één van de eerste die de uitvoering hiervan voorstelde. 

In deze regio van Italië waar veel water aanwezig is, vormen bruggen een grote uitdaging, zowel om 

economische als militaire redenen. Uitgerekend op dit tweede domein zal Da Vinci zijn inspanningen 

voornamelijk toespitsen op het bedenken van bruggen die gemakkelijk te monteren en te demonteren 

zijn, alsook drijvende bruggen, draaibruggen om de vijand de weg te versperren enz.   

 Hoeveel verschillende soorten bruggen kan je terugvinden in deze module? 3 

 

 

 

 

Welke uitvinding in deze module vind je terug op 

folio van de Codex Atlanticus? 

De schroef van Archimedes 

Waarvoor zou volgens jou deze uitvinding goed 

dienen?  

Deze uitvinding diende om water omhoog te 

brengen. 

 

Als je kijkt naar de maquette en de 

animatiefilm, wat is dan de rol van de delen 

die zijn aangeduid op de afbeelding? 

A: Centrale pyloon waarover de brug zal 

draaien. 

B: Sluitings- of openingsas die de rotatie van 

de brug mogelijk maakt. 

A 

B 



Tijdens de late jaren 1480 houdt Leonardo da Vinci zich veel bezig met nadenken over steden en 

architectuur. Hij ontwikkelt een project van de ideale stad, die de problemen van de overbevolkte 

middeleeuwse steden met smalle, kronkelende straatjes waar mensen en dieren elkaar kruisen en 

waar winkels en bewoners echte haarden voor epidemieën vormen, moet oplossen. Daarom bedenkt 

hij een stad die gebouwd is op twee niveaus. De zones die in het teken staan van werk en handel, 

duidelijk scheiden van de zones die zijn voorbehouden voor het leven en de vrije tijd van de bewoners. 

 Een van de brugmaquettes die bedacht werd door Leonardo da Vinci kan worden gekoppeld aan dit 

project van de ideale stad. Kan je zeggen welke en waarom? Het gaat over de dubbele brug, ook wel 

de brug met twee verdiepingen genoemd. Deze komt goed overeen met de verdeling van de ruimte 

door da Vinci uitgevonden voor zijn ideale stad : een verdieping voor het voertuig en een voor de 

voetgangers. 

 

Omcirkel op het eind van deze twee modules over hijs- en bouwmachines en het gebruik van water de 

woorden die je het meest gepast lijken om Leonardo da Vinci te beschrijven: 

Architect - Sportman - Schilder - Wiskundige - Dichter - Ingenieur - Acteur - Schrijver - Tekenaar - 

Wetenschapper - Arts - Filosoof - Uitvinder 

 

Welk woord dat niet in de lijst staat zou jij voorstellen? ……………………………. 

Op basis van wat je werd uitgelegd in de 

teksten van deze module: 

- Kleur de Arno in het blauw 

- Omcirkel de stad Firenze 

- Trek een kader rond de stad Pisa 

 

Waarom vraagt de stad Firenze aan 

Leonardo Da Vinci om een oplossing te 

bedenken om de Arno om te leiden zodat de 

rivier niet meer via Pisa loopt? 

Omdat Pisa en Firenze in conflict liggen. 

 



Module 6: Gebruiksmachines in verband met lucht 

Leonardo da Vinci combineerde vaak zijn studies over licht met die over water. Hij bestudeerde 

bijvoorbeeld de golven van de zee om het gedrag van de lucht onrechtstreeks te begrijpen. Of dieren 

die tot de twee domeinen behoren zoals de vliegende vis als inspiratie voor zijn uitvindingen. Het grote 

verschil tussen het onderzoek in het hydraulisch gebied en die van de luchtvaart, is de concrete 

toepassing van zijn uitvindingen. De onderzoeken in verband met water leiden tot tal van bestellingen, 

maar het lijkt erop dat het onderzoek naar vliegende machines enkel de persoonlijke belangstelling 

van de ingenieur genoot, zonder de aandacht van eventuele klanten te trekken. 

Specialisten onderscheiden twee belangrijke periodes in zijn werk over het vliegen. Kan je ze dateren 

en uitleggen in een paar kernwoorden: 

Fase 1: In de jaren 1480-1490 omdat hij vooral de Mens en zijn proporties bestudeert. 

Fase 2: Na 1500 bestudeert hij het dierenrijk en het vliegen van de dieren…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Kan je op dit werkblad over vliegen het dier aangeven waardoor da Vinci zich laat inspireren voor zijn 

onderzoek? Teken de contouren van dit dier op het reproductieblad hierboven. 

Hij inspireert zich op de libelle 

Welke maquette in deze module lijkt het meest op de werken die hij uitvoerde op dit blad van de Codex 

Atlanticus ? 

De vleugel 

Codex Atlanticus, f. 105 1v 



 

Aan welke machine die je zag in een andere module doet dit project je denken? Wat zijn de 

overeenkomsten?  

De schroef van Archimedes. Het principe dat men daar gebruikte met water, wordt hier vervangen 

door het principe met lucht, waarbij Leonardo da Vinci denkt dat men kan dalen. 

Leonardo da Vinci had begrepen dat energie die de mens kon produceren niet zou volstaan om een 

machine te laten vliegen. Op welke uitvinding moeten we wachten opdat de mens zou kunnen vliegen? 

Rond welke tijd gebeurt dit? 

De motor, in de loop van de 19e eeuw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kijk goed naar deze machine die werd bedacht door 

Leonardo da Vinci. Hoe heet dit? 

De helikopter 

Zal deze machine worden gemaakt in de tijd van Leonardo da 

Vinci? Zo nee, wanneer dan wel? 

Neen, pas op het einde van de 18e eeuw 

Aan welke bestaande machine uit onze tijd doet deze 

maquette je denken? 

Een helikopter 

 

Verbind de cijfers om te zien van welke uitvinding dit 

een maquette is. 

Om welke maquette gaat het? 

De parachute 

Kon deze uitvinding werken in de tijd van Leonardo da 

Vinci? Waarom? 

Neen, omdat de gebruikte materialen veel te zwaar 

waren. 

Noem twee grote verschillen tussen de uitvinding van 

Leonardo da Vinci en de huidige versie van deze 

uitvinding? 

Bij deze uitvinding is de parachute heel groot. In de 

huidige versie is hij plooibaar. De huidige parachute 

valt open tijdens de val, die van Da Vinci is stram. 

 



Module 7: Gereedschap voor alledaagse voorwerpen 

Wanneer Leonardo da Vinci begint in het atelier van Verrocchio en werkt aan de vele projecten die 

plaatsvinden in de rijke Italiaanse steden uit zijn tijd, zet zijn nieuwsgierigheid hem ertoe aan om alles 

te observeren en alles in vraag te stellen. Zijn geest zet voortdurend vraagtekens bij de werking van 

een bepaalde machine, door zich af te vragen hoe hij ze efficiënter, sneller en productiever kon maken. 

Het verbaast je dan ook niet dat we in de werken van da Vinci allerlei gereedschap terugvinden die 

ofwel gemaakt zijn vanuit het niets, ofwel geperfectioneerd zijn door deze briljante uitvinder in 

uiteenlopende sectoren zoals de metaalindustrie, de textielindustrie of het drukwezen. 

 

Lees de definitie die hieronder wordt gegeven: 

Een tandheugel is een stang of staaf (vaak van metaal) uitgerust met inkepingen of tanden. In 

combinatie met een tandwiel kan het gebruikt worden om een draaiende beweging om te zetten in een 

rechtlijnige beweging. 

Bij welke maquette(s) in deze module kan deze definitie overeenstemmen? 

De tandheugel 

Eén van deze maquettes bevat exact hetzelfde principe van een werktuig waar de meeste mensen nu 

over beschikken. Om je te helpen, Leonardo da Vinci liet een aanwijzing achter van de plek waar je het 

kunt vinden, maar zoals gewoonlijk gebruikte hij spiegelschrift: 

LEIBOMOTUB: automobiel 

Wat voor werktuig is dit? Een krik 

Omcirkel de twee moderne werktuigen die deze techniek nog gebruiken?  

de schroefmachine - de kurkentrekker - de televisie - de blikopener - de stofzuiger- de hamer - de 

schroevendraaier - de krik - de boormachine 

Om welke maquette in deze module gaat het hier? 

Snijden van vijlen 

Waarvoor zou het gewicht bovenaan in de 

afbeelding kunnen dienen? 

Het gewicht zorgt ervoor dat de machine blijft 

functioneren zonder interventie van de mens terwijl 

het gewicht terug naar beneden gaat. Eens het 

gewicht terug beneden is, moet iemand dit terug 

naar boven hijsen zodat de machine zijn werk kan 

hernemen 

 



In deze module komen ook de uitvindingen van Leonardo da Vinci aan bod op het gebied van het 

polijsten van spiegels. Kan je uitleggen in welk domein spiegels vaak werden gebruikt in die tijd? In de 

werkplaatsen, voor het lassen 

Verbind de elementen van de linkerkolom met het overeenstemmende element in de rechterkolom: 

 

                 

 

                

Een van de favoriete afleidingen van Leonardo da Vinci was de rebus. Kun je de onderstaande rebus 

oplossen die wijst op enkele machines die worden voorgesteld in deze module? 

 

 

 

 

……MEU………….        ……LE……                  ………A………….                  …………VENT……… 

Kan je uitleggen waarvoor deze machine die werd bedacht door Leonardo da Vinci zou kunnen 

dienen? 

Meule à vent  de windmolen diende om granen of fruit te malen. De energiebron was hier de wind 

Met welke bestaande machine kan je dit project van Leonardo da Vinci vergelijken? Wat is de 

belangrijkste troef van het voorstel van de Italiaanse ingenieur voor deze machine? 

Een molen. Het voordeel hier was de kleine maat van het instrument (in vergelijking met een molen) 

  

 

 

 

 Hol  

 

 Verticale boormachine 

 

 Tandheugel 

 

 Bol  

 

 Verticale spiegel polijsten  

 

 Haalmes 

 

 Horizontale spiegel polijsten  

 
 

école 

Welk geluid 

maakt de koe 
Mijn laatste lettergreep: Eerste letter van 

het alfabet: 



Module 8: Gereedschap voor alledaagse voorwerpen 

Nog op het gebied van gereedschap verkennen we verder de studies van Leonardo da Vinci en hebben 

we het over de verbeteringen die hij voor de drukpers had bedacht. 

Hoe komt het dat Leonardo da Vinci belangstelling toont voor dit soort machine? 

In de jaren 1470 verschenen de eerste drukpersen in de Florentijnse werkplaatsen en veroorzaakten 

een grote interesse. 

Wie wordt beschouwd als de uitvinder van de drukpers? Gutenberg 

Als je kijkt naar de indrukwekkende maquette die je wordt voorgesteld en leest wat je wordt uitgelegd 

in deze module, vat dan in je eigen woorden twee grote wijzigingen samen die door Leonardo da Vinci 

werden aangebracht aan dit soort machine: 

1: Efficiënte en tijdswinst 

2: Vermindering van handwerk 

De richtwagen: 

 

Een mysterie dat tot nu toe niet is opgelost, is of deze schets, gevonden op een achterkant van een 

blad van de Codex Atlanticus, van de hand is van Leonardo da Vinci. Dit schema werd immers gevonden 

tijdens de restauratie van de codex in de tweede helft van de jaren 1960 en vandaag bestaat er een 

akkoord over dat het niet van de hand is van het Italiaanse genie. Als we willen weten of dit het werk 

is van een van zijn leerlingen die een tekening van de meester zou hebben gekopieerd of dat dit eerder 

het werk is van een vervalser, moeten we het antwoord schuldig blijven. Hoewel het moeilijk in te 

beelden is dat een vervalser het kon hebben getekend op de achterkant van een blad dat gekleefd was.  

Hoe dan ook, deze tekening dateert wel degelijk uit de tijd van Leonardo da Vinci, en ze is heel 

bijzonder omdat ze de fiets voorstelt in de vorm die we pas op het einde van de XIXe eeuw, dus 400 

jaar later, zouden kennen!  

Wat was lange tijd de interpretatie van deze machine 

ontworpen door Leonardo da Vinci? 

Men geloofde dat hij de auto had uitgevonden 

Wat is de interpretatie ervan nu? 

Een theateraccessoire die zichzelf voortbeweegt 

Waarom was de uitvinding van deze machine 

ongelooflijk vernieuwend voor die tijd? 

Men kon deze machine programmeren, waardoor deze 

zelfstandig kon bewegen. Dit was mogelijk dankzij een 

complex systeem van veren. 

 



 

Als je kijkt naar de folio van de Codex Atlanticus hieronder weergegeven, waaruit kunnen de 

specialisten van Leonardo da Vinci dan afleiden dat de Italiaanse ingenieur twee verschillende 

oplossingen moest voorzien voor de werking van deze machine? 

 
Men ziet op het niveau van de wielen en het tractiesysteem dat de lijnen helderder zijn, wat 

suggereert dat dit deel niet onmisbaar was. Leonardo da Vinci bedacht een vast systeem en een 

systeem dat wordt getrokken door een mens of een dier.  

Welke van deze oplossingen worden voorgesteld in de animatiefilm in deze module? 

Tractie  

Voor deze oplossing, wat is de energiebron die ervoor zorgt dat de machine werkt? 

De menselijke of de dierlijke kracht 

  

Welke verschillen merk je tussen de tekening 

hiernaast en de maquette in deze module? 

De manier waarop het zadel is aangesloten op het 

frame van het achterwiel 

Denk je dat deze fiets kans had om te werken? 

Motiveer je antwoord. 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

 



Module 9: Machines in verband met meten 

Gezien het belang van metingen in vrijwel alle studiegebieden van Leonardo da Vinci, is het voor de 

hand liggend dat hij zich inzette om instrumenten te ontwikkelen om deze metingen te perfectioneren. 

Of het nu gaat om de bouw van een fort, de omleiding van een rivier, de bepaling van een focusafstand 

of de verdieping van zijn werk op het vlak van de optica, het is onmisbaar om over betrouwbare 

metingen te beschikken. In deze module ontdek je enkele machines die hij op dit vlak heeft 

uitgevonden. Laten we beginnen met de hodometer. 

 

Terwijl men vooruit gaat, draait het verticale wiel die het horizontale wiel aandrijft. Dat horizontale 

wiel laat het toe om ballen die op de bovenkant van de machine liggen te laten vallen op regelmatige 

intervallen, terwijl de machine vooruit gaat. Dit dankzij een gat dat erin werd geboord. De ballen 

vallen in een vergaarbak en als men de gewenste afstand heeft afgelegd, hoeft men enkel nog het 

aantal gevallen ballen te tellen. 

 

Om te controleren of je het gebruik van de hodometer goed begrepen hebt, moet je deze landmeter 

helpen om te berekenen welke afstand hij heeft afgelegd als je weet dat: 

 

Een ander meetinstrument dat werd bedacht door Leonardo da Vinci is de hygrometer. Heb je 

begrepen waarvoor dit instrument diende? Om de luchtvochtigheid te meten. 

 

Zeg op basis van de animatiefilm en van wat je wordt 

verteld in deze module waar deze machine voor gebruikt 

wordt. 

Deze machine dient om afstanden te meten. 

Kan je in je eigen woorden het werkingsprincipe van deze 

machine uitleggen? Hoe werkt ze? 

 

 

 

 

Als je de werking van dit instrument hebt begrepen, naar 

welke kant helt de weegschaal dan over: 

- Op een dag dat het erg vochtig is? rechts 

- Op een droge dag? links 

- Op een mistige dag? rechts 

- Als we de hygrometer in de woestijn zetten?  

links 

 

 

 

- Hij na 1 km 20 balletjes in de houder van de hodometer had. 

- Hij na 850 m 17 balletjes in de houder van de hodometer had. 

Hoeveel balletjes zaten er in de houder na 300 meter? 6 

 



Nog op het gebied van de meetinstrumenten die werden ontwikkeld door Leonardo da Vinci, zien we 

dit merkwaardige meetinstrument. Wat is het? Een anemometer 

 

Laten we nu eens te testen of je goed gekeken hebt! 

Verbind de zoombeelden met de delen van de maquettes in deze module met de maquette waar ze 

bij horen:  

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoe zou je in je eigen woorden dit citaat uit de Schriften van Leonardo Da Vinci uitleggen: 

« Hoe meer men weet, hoe meer men liefheeft » 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

Kan je uitleggen hoe dit instrument werkt en wat je ermee kunt meten? 

De horizontale staaf is beweegbaar en wanneer de wind blaast, verplaatst 

deze zich naar de binnenkant van het instrument. Het gebogen deel is 

omhoog gegaan, waardoor men de windkracht kan meten. 

 

 

 

Hygrometer 

 

 

Klok 

 

Hodometer 

Geometrische vorm 

Anemometer 

De luchtstroom meten 
 

 
 

 

 

 



Beste bezoeker, 

Na deze tentoonstelling heb je de kans gekregen om een buitengewoon iemand te leren kennen. Zoals 

je kon vaststellen komen sommige van zijn uitvindingen recht uit zijn verbeelding, terwijl andere 

bestaande machines perfectioneren. Als je goed hebt opgelet, zal je hebben gemerkt dat sommige 

machines van deze briljante uitvinder nooit of pas na zijn dood werden uitgevoerd. 

Bij wijze van afsluiting vind je hier een korte boodschap die we je graag op de manier van Leonardo da 

Vinci willen meegeven: 

NEGNIKKEDTNO EWUEIN ROOV TROKNENNIB TOT! NEREL ET JIB MO DNOV KUEL TEH EJ TAD NEPOH 

EW, KEOZEB EJ ROOV TKNADEB 

Bedankt voor je bezoek, we hopen dat je het leuk vond om bij te leren! Tot binnenkort voor nieuwe 

ontdekkingen. 

 

Zet in deze tabel zoveel mogelijk machines die je ontdekt hebt in de tentoonstelling. Elke machine kan 

in twee kolommen staan. Bijvoorbeeld: Machine uitgevonden door Leonardo Da Vinci, maar in de 

ontwerpfase gebleven. 

Machines vanaf nul 
uitgevonden door 
Leonardo Da Vinci 

Machines 
geïnspireerd door 

voorgangers 

Machines uitgevoerd 
tijdens zijn leven 

Machines die in de 
ontwerpfase bleven 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


