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1. Inleiding 

“ (…) zijn naam raakte alom zo befaamd dat hij niet alleen in hoog aanzien stond tijdens zijn 

leven, maar dat zijn reputatie na zijn dood zelfs nog toenam”.1 Met deze lovende woorden 

begint Giorgio Vasari in De Levens uit 1550 zijn biografie van Leonardo da Vinci.  Leonardo da 

Vinci (1452-1519), vernoemd naar zijn geboortedorp in Toscane, zou zich in zijn leven 

succesvol bezig houden met verschillende takken van de wetenschap, waardoor hij met 

recht voldeed aan het renaissance ideaal van de Homo Universalis. Zijn faam reikt door tot 

vandaag, waarbij zijn bekendste werk La Gioconda, algemeen bekend als de Mona Lisa, in 

2011 goed was voor bijna negen miljoen bezoekers aan het Museé du Louvre in Parijs.2  

Dat Leonardo’s kwaliteiten al tijdens zijn leven niet onopgemerkt bleven blijkt uit een 

briefwisseling van Isabella d’Este (1474 - 1539), markiezin van Mantua en mecenas van de 

kunsten, van wie in het archief van Mantua meer dan 28.000 correspondenties van 

verschillende aard bewaard zijn gebleven. Zij raakte mogelijk bekend met de werken van 

Leonardo via haar zus Beatrice d’Este (1475 - 1497) vrouw van Ludovica Sforza (1452 - 1508) 

aan het hof van Milaan, waar Leonardo op dat moment werkzaam was. De interesse van 

Isabella blijkt uit een brief uit 1498 aan Cecilia Galerani met het verzoek om haar portret, 

geïdentificeerd als De Dame met de Hermelijn, op te sturen.3 Het is echter met de Franse 

invasie van Milaan in 1499 dat Leonardo kortstondig Mantua zou bezoeken en Isabella d’Este 

zou portretteren. Leonardo zal het werk nooit voltooien en in een brief 3 april 1501 geeft 

haar agent in Venetië, Fra Pietro da Novellara, haar in alle voorzichtigheid te kennen dat het 

waarschijnlijk ook niet meer zal gebeuren.4 Het resultaat zoals dit aan ons is overgeleverd is 

waarschijnlijk de schets van 610 bij 483 millimeter gemaakt met houtskool en verschillende 

kleuren krijt op papier en is sinds 1860 in bezit van het Musée du Louvre in Parijs (afb. 1).5 

                                                           
1
 Giorgio Vasari, “Het Leven van Leonardo da Vinci. Florentijns Schilder en Beeldhouwer” in: De Levens van de 

grootste schilders, beeldhouwers en architecten, Red. Henk van Veen, Vert. Anthonie Kee, Amsterdam 1990, 
2010, p. 288. 
2
 Washington Post, http://www.washingtontimes.com/news/2012/jan/5/louvre-museum-drew-in-record-88-

million-visitors/ (7 januari 2013). 
3
 Alessandro Luzio, I precettori. D’Isabella d’Este. Ancona 1887, p. 32. 

4
 Luzio 1887 (zie noot 3), p.33. 

5
 Door het bestaan van verscheidene kopieën van het werk, waaronder de verder in dit werk besproken versie 

in het Ashmolean Museum te Oxford, bestaat er enig debat over welke versie oorspronkelijk van Leonardo zou 
zijn. Op basis van de incorrect weergegeven rechterarm en de weergave in profiel stelt Kenneth Clark dat het in 
alle gevallen om kopieën gaat. Moderne technieken met in het kielzog verscheidene kunsthistorici vermoeden 
echter dat de versie in het Louvre het origineel is. 
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Afb. 1. Leonardo da Vinci, Schets van Isabella d’Este, 1500. 

De schets vormt een samensmelting van twee grootheden van de renaissance. Isabella 

d’Este zou uitgroeien tot een gewiekst politica en een groot kunstmecenas, wat haar al in 

haar eigen tijd de bijnaam van ‘voornaamste dame van de wereld’ bezorgde.6 Isabella is in 

haar leven verschillende malen geportretteerd en vaak hield zij in haar correspondenties 

met kunstenaars de regie over haar beeltenis strak in handen. Hierdoor weten we meer van 

Isabella d’Este en haar relatie tot het portret dan van ieder ander geportretteerd door 

Leonardo da Vinci. Dit biedt een unieke kans om het portret te vergelijken met dat van 

andere meesters, met als doel om beter inzicht te krijgen in de werkwijze van Leonardo.  

Ondanks zijn streven, is het Leonardo nooit gelukt om zijn traktaat over de schilderkunst 

te voltooien. De manuscripten werden na zijn dood gekopieerd en gecompileerd door zijn 

leerling Francesco Melzi (1473 - 1570), waarvan de meest complete versie is overgeleverd als 

de Codex Urbinas Latinus 1270.7 Hoewel het maar de vraag is of Leonardo de samenstelling 

ooit zo bedoeld had, biedt de codex ons inzicht in verscheidene aspecten van de 

schilderkunst, waaronder zijn visie op schoonheid en het portret.  

                                                           
6
 Vertaald van: “La Prima Donna del mondo” geopperd door Niccola da Corregio omstreeks 1495. Gevonden in: 

Edith Patterson Meyer, First Lady of the Renaissance. A Biography of Isabella d’Este, Michigan 1970, p. 265. 
7
 Ludwig H. Heydenreich, ‘Introduction’ in: The Codex Urbinas Latinus 1270 And Its Copies, 1956, p. XI. 
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De centrale vraag in dit onderzoek is als volgt geformuleerd: ‘In welke mate brengt 

Leonardo zijn schoonheidsideaal, zoals geformuleerd in zijn theorie, in de praktijk in zijn 

portret van Isabella d’Este?’ 

Om deze vraag te beantwoorden is er voor de volgende opbouw in het werkstuk gekozen. 

In hoofdstuk 1 zal het fundament van het onderzoek veilig worden gesteld, door het portret 

te bestuderen en de problemen omtrent de toeschrijving kritisch te bespreken. In hoofdstuk 

2 zal het onderzoek van een kader voorzien door het in de context van haar tijd plaatsen. In 

hoofdstuk 3 zal het heersende schoonheidsideaal van de vijftiende eeuw besproken worden 

en op basis van Isabelle haar brieven en andere portretten zal getracht worden om te 

achterhalen hoe zij er heeft uitgezien. In het laatste hoofdstuk zal Leonardo’s theorie over 

goede schilderkunst worden besproken in vergelijking met zijn tijdgenoten. Op basis van de 

vergaarde informatie, zal er in de conclusie gekeken worden in hoeverre hij zijn eigen 

theorie met betrekking tot schoonheid toepast in het portret van Isabella d’Este.  

Naast de algemene problemen omtrent de toeschrijving, besproken in hoofdstuk 1, wordt 

de betrouwbaarheid van het onderzoek enigszins beperkt door de volgende factoren. Helaas 

was het niet mogelijk om het portret van Isabella d’Este in het Louvre te bezoeken en er is 

dus voor de beschrijving van het materiaal beroep gedaan op de expertise van derden en het 

gebruik van hoge resolutie afbeeldingen, waarvan een goede afbeelding van de recto zijde 

spijtig ontbreekt. De brieven van Isabella d’Este zijn in de loop van eind negentiende eeuw 

gepubliceerd door Luzio Alessandro in verschillende publicaties. Het is echter maar ten dele 

gelukt om deze documenten onder ogen te zien, waardoor er bij de ontbrekende delen een 

beroep gedaan is op de publicaties van derden. De belangrijkste beperking is echter inherent 

aan Leonardo zelf. Zoals zoveel van Leonardo’s werken, waaronder zijn traktaat, is het 

portret van Isabella nooit voltooid en is het oneerlijk om het werk als zodanig te beoordelen. 

Vasari legt Leonardo  op zijn sterfbed de volgende woorden in zijn mond: “(…) maar ook ver-

klaarde hij [Leonardo] zich misdragen te hebben jegens God en de mensheid door in de kunst 

niet zo te hebben gehandeld als hij had moeten doen”.8 Een mogelijke verwijzing naar zijn 

werkwijze en beperkingen. Niettemin is de schat van informatie die wel overgeleverd is, een 

bron van veel onderzoek tot op de dag van vandaag. 

                                                           
8
 Vasari 2010 (zie noot 1), p. 298 
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2. Het portret nader bekeken 

De toeschrijving van het portret Isabella d’Este aan Leonardo da Vinci is niet vrij van 

controverse.9 De oorzaak ligt voornamelijk in het bestaan van de verscheidene kopieën die al 

vrij snel na de vervaardiging van het origineel in de omloop kwamen. Hoewel het niet de 

intentie is om in dit onderzoek de toekenning ter discussie te stellen, is het wel van belang 

om kort uit te wijden over de verhouding tussen het origineel en de kopieën. In dit 

hoofdstuk zal eerst een korte ontstaansgeschiedenis van het portret geschetst worden om 

vervolgens dieper in te gaan op de technische aspecten. Het inzicht in de onderlinge 

verhoudingen is noodzakelijk voor het bepalen van de betrouwbaarheid van de informatie 

binnen dit onderzoek. 

2.1 De verschillende portretten 

De eerste vermelding van het bestaan van een portret is te vinden in een brief van Lorenzo 

da Pavia van 13 maart 1500 gericht aan Isabella met daarin de volgende notitie: 

 “(…) Er is in Venetië Leonardo da Vinci, die mij een portret van uwe hoogheid liet zien dat 

zeer op u lijkt. Het is werkelijk zo goed gemaakt dat het niet mogelijk is om er iets aan te 

verbeteren”10 

De suggestie van het bestaan van een tweede portret is te vinden in een brief van Isabella 

aan haar agent in Venetië van 27 maart 1501. In deze brief heeft zij het volgende verzoek:  

“(…) Ga hem verzoeken [Leonardo] nog een schets te sturen van ons portret, want mijn heer 

heeft degene die hier was achtergelaten weggegeven (…)”.11 

Een interessant detail is te vinden in het verschil in de woordkeuze van beide schrijvers. 

Zo spreekt Lorenzo da Pavia in zijn  brief over een retratto, een woord dat zowel kan duiden 

op een schets als een verder gevorderd portret. Isabella spreekt daarentegen over een 

schizo, wat meer letterlijk een schets is. Het zou dus mogelijk kunnen zijn dat Leonardo na 

                                                           
9
 Zie noot 5. 

10
 “(…) E l'è a venecia lionardo vinci el quale m'à mostrato uno retrato de la signoria vostra che è molto naturale 

a quela. Sta tanto bene fato, non è posibile melio” – Archivo Italiano Tradizione Epistolare in Rete <http://aiter. 
unipv.it/lettura/IL/lettere/0.29> (09/01/2013). 
11

 “(…) Apresso lo pregará ad volerne mandarne uno altro schizo del retracto nostro, peroché lo Ill. S. Nostro 
consorte ha donato via quello che ‘l ce lassó quá (…)” - Luzio 1887 (zie noot 3), p.33. 
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zijn vertrek uit Mantua verder aan het portret gewerkt heeft, wat een interessante gedachte 

is, maar dit blijft  speculatie. 

Naast de geschreven notities zijn er een handvol kopieën van de schets bekend en 

verspreid over verscheidene musea. Op basis van technisch onderzoek lijkt de kopie, die te 

vinden is in het Ashmolean Museum te Oxford de oorspronkelijke kopie die in bezit was van 

Leonardo in Venetië (afb. 2). De motivatie hiervoor zal nader worden toegelicht. 

 

Afb. 2. Leonardo da Vinci (omgeving van), Schets van Isabella d’Este, c.a. 1500. 

2.1 De technische analyse 

Het portret in het Louvre is 610 bij 483 millimeter en is getekend met zwart houtskool en 

bijgewerkt met rood en wit krijt. Er zijn tevens sporen van geel te vinden, maar men twijfelt 

of deze kleur door Leonardo zelf, of later aangebracht is.12 Het werk is aan de randen 

afgesneden en er zijn verscheidene reparatiepogingen uit latere tijden te herkennen Het 

werk is in de omlijningen doorgeprikt en er zijn sporen van houtskool gevonden in de gaten 

                                                           
12 Francis Ames-Lewis, Isabella and Leonardo.The Artistic Relationship Between Isabella D'Este and Leonardo Da 

Vinci. London 2012, p. 122. 
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en op de achterzijde, wat het waarschijnlijk maakt dat de tekening gebruikt is voor 

duplicatie. Het feit dat er sporen van houtskool op de achterzijde gevonden zijn, doet 

vermoeden dat er werken in spiegelbeeld in omloop zouden moeten zijn, maar dit lijkt niet 

het geval. Het is waarschijnlijker dat het werk doorgeprikt is op een tweede vel, om zo het 

origineel tegen verdere beschadiging te beschermen. Onderzoek van de stijl suggereert dat 

het werk gemaakt is door een linkshandig persoon. De aanname dat het werk door Leonardo 

gemaakt is, wordt versterkt door de overeenkomsten met een ander recent aan Leonardo 

toegeschreven, hoewel nog steeds onder discussie, portret genaamd: La Bella Principessa 

(zie afb. 3). 

 

Afb. 3. Leonardo da Vinci, La Bella Principessa, 1480-1490. 

Het werk werd voor het eerst toegeschreven aan Leonardo da Vinci door Cristina Geddo 

op basis van de stijlkenmerken, de kwaliteit en de gebruikte techniek.13 In een studie van 

Martin Kemp en Pascal Cotte, waarin de toekenning aan Leonardo wordt gesteund, wordt de 

geportretteerde geïdentificeerd als Bianca Sforza (1482 - 1496), een buitenechtelijke dochter 

van Ludovica Sforza.14
 

                                                           
13 Cristina Geddo. "Il pastello ritrovato: un nuovo ritratto di Leonardo?", in: Artes, Vol. 14, 2009, pp. 63–87. 

14 Martin Kemp en P. Cotte, La Bella Principessa. The Profile Portrait of a Milanese Woman - The Story of the 

New Masterpiece by Leonardo da Vinci, London 2010. 
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De overeenkomst tussen La Bella Principessa en het portret van Isabella in het Louvre-

portret is vooral herkenbaar aan de schaduweffecten op het gezicht, wat portretten extra 

diepte geeft. Het is echter Kenneth Clark die terecht aankaart dat de armen in het Louvre 

portret incorrect weergegeven zijn, wat hem dan ook tot de conclusie brengt dat het ook bij 

deze versie om een kopie moet gaan.15 Een slordigheid die niet gemaakt is in La Bella 

Principessa en gecorrigeerd is in het portret te vinden in het Ashmolean. Verdere observatie 

brengt nog iets opmerkelijks aan het licht in het Louvre portret. De aangebrachte prikgaten 

komen niet in het gehele portret overeen met de tekening. Opmerkelijk genoeg zijn het de 

prikgaten die de incorrect weergegeven armen enigszins lijken te corrigeren (afb. 4). 

 

Afb. 4. Leonardo da Vinci, Schets van Isabella d’Este (detail linkerarm), 1500. 

Het is onwaarschijnlijk dat Leonardo een zo slordige fout zou maken in dit stadium van 

zijn carrière. Verder lijkt het een ongewone procedure om correcties aan te brengen in de 

vorm van prikgaten, zonder eerst een schets aan te brengen. Een mogelijke oplossing is dat 

de prikgaten eerder zijn aangebracht dan de tekening en dat ook deze versie weer een kopie 

zou zijn van een oudere versie. De motivatie voor een procedure als deze ontbreekt en 

bewijs hiervoor zou naar voren zijn gekomen bij technisch onderzoek. In hoofdstuk drie zal 

een mogelijke theorie gegeven worden voor de foutieve weergave van de armen. 

                                                           
15

 Kenneth Clark, Leonardo da Vinci. An Account Of His Development As An Artist, Cambridge 1939, p. 105. 
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De situatie voor de overige kopieën lijkt minder ingewikkeld te zijn. Het portret in het 

Ashmolean komt wat betreft het formaat vrijwel exact overeen met die van het Louvre. 

Enkel de positie van het oog en een kleine wijziging in de grootte van het hoofd wijken af. Dit 

werk is niet aan de onderkant afgesneden, waardoor het verder doorloopt en er een boek te 

zien is. Tevens zijn er op deze versie sporen van houtskool gevonden, waardoor het vrijwel 

zeker om een kopie lijkt te gaan.16 De overige kopieën komen overeen met de stijl van 

Mantua zoals die gangbaar was in de zestiende eeuw, maar deze worden allemaal later 

gedateerd. 

De meest gangbare hypothese op het moment is dan ook dat de versie in het Louvre het 

origineel van Leonardo is. Dit is de versie die achter is gebleven in Mantua en weggegeven 

zou zijn door Isabella haar man, Francesco Il Gonzaga. De versie in het Ashmolean is een 

kopie van die versie, vervaardigd door Leonardo zijn leerlingen. Dit was de versie die 

Leonardo bij zich droeg in Venetië en waarvan melding wordt gemaakt in de brief van 

Lorenzo da Pavia. De overige versies zijn tevens kopieën van de Louvre versie, maar 

vervaardigd nadat haar man het portret had weggegeven. 

2.3 Implicaties voor het onderzoek 

Dit onderzoek gaat uit van, dat de versie in het Louvre het origineel is van Leonardo da Vinci, 

Echter met de kanttekening dat enkele aspecten van het werk vragen oproepen, waarvoor 

verder onderzoek vereist is. Indien er oordelen met betrekking tot de weergave van het 

gelaat of de stijl gegeven zullen worden, zal het deze versie zijn die gehanteerd wordt. Een 

nadeel van deze versie is dat door de beschadiging sommige details moeilijk te 

onderscheiden zijn. De versie in het Ashmolean verkeert in een betere staat en is niet aan de 

onderkant weggesneden, waardoor er meer te zien is. Deze versie zal gebruikt worden om 

eventuele weggevallen details in de Louvre versie aan te vullen. De overige kopieën zullen 

verder buiten beschouwing gelaten worden. 

  

                                                           
16

 Ames-Lewis (zie noot 12), p.122. 
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3. Het portret in de Italiaanse renaissance 

Nu de grondbeginselen van het onderzoek vastgesteld zijn, is het van belang dat er een 

context gevormd word, waar de verschillende elementen in samenkomen. Het doel van dit 

hoofdstuk is om inzicht te krijgen naar het wereldbeeld dat algemeen gangbaar was in de 

zestiende eeuw en daarmee de achterliggende gedachten die ten grondslag liggen aan het 

portret. Belangrijk is het inzicht in de manier waarop de kunstenaar (Leonardo) de wereld 

interpreteerde en de mogelijkheden die hij of zij tot zijn of haar beschikking had, om deze 

wereld in kunst weer te geven. Dit wordt aangeduid door E.H. Gombrich met het begrip 

Schemata. Een tweede aspect is het inzicht in de  manier waarop men (Isabella) naar kunst 

keek, de Beholder’s Share.17 Beide aspecten worden in dit hoofdstuk behandeld in de 

context van de ontwikkeling van het portret.  

De periode waarin het portret van Isabella gemaakt is wordt doorgaans aangeduid met 

het beladen begrip Renaissance. Het begrip staat voor wedergeboorte en verwijst naar de 

hernieuwde interesse in de Grieks-Romeinse oudheid, ontstaan onder intellectuelen in de 

veertiende eeuw aan de hoven van Italië. Het was echter ook een periode van vernieuwing. 

Zo mag de toepassing van olieverf in de kunst, waarmee een ongekend naturalisme mogelijk 

werd, niet onderschat worden. Er vonden ook veel maatschappelijke veranderingen plaats, 

zoals de opkomst van de burgerij en de tanende macht van de kerk. Al deze factoren hebben 

invloed gehad op de rol van het portret binnen de maatschappij. Zo stelt kunsthistoricus 

John Pope-Hennesy de ontwikkeling het portret in de renaissance, gelijk aan de ontwikkeling 

van het individu.18 Jodi Cranston benadert het portret echter als een visuele manifestatie 

van de dichtkunst.19 De verschillende benaderingswijze zijn eindeloos. 

In dit hoofdstuk zal de ontwikkeling van het portret en de daarmee samenhangende 

functies binnen de maatschappij in de renaissance geschetst worden. Vervolgens zal er 

gekeken worden naar de plaats die Isabella en Leonardo innemen in het verlengde van deze 

ontwikkeling. Uiteindelijk zal onderzocht worden hoe deze invloeden mogelijk uitwerking 

hebben gehad op het portret van Isabella. De individuele posities van Leonardo en Isabella, 

in relatie tot het schoonheidsideaal zullen behandeld worden in hoofdstuk vier. 

                                                           
17

 De begrippen ‘Schemata’ en ‘Beholder’s Share’ worden door Gombrich behandeld in: Ernest Gombrich, Art 
and Illusion. A Study In the Psychology of Pictorial Representation, London 2000 (1960), p. 153. 
18

 John Pope-Hennessy, The Portrait in the Renaissance, London 1966, pp. 3-63. 
19

 Jodi Cranston, The poetics of portraiture in the Italian Renaissance, Cambridge 2000, pp. 1-15. 
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3.1 De ontwikkeling van het portret 

“Ik ben in bezit van enkele zilveren en gouden munten met de portretten van onze heersers, 

met inscripties in kleine antieke letteren, waaronder die van Caesar Augustus, bijna 

ademend. ‘Hier, O Caesar’, zei ik, ‘Dit zijn de mannen die u hebt opgevolgd, hier zijn diegene 

die u moet proberen te imiteren en liefhebben, na wiens model en afbeelding u zich moet 

richten’”.20 Francesco Petrarca geeft met deze woorden, in een brief uit 1355 gericht aan 

keizer Karel IV, een beeld van de symbolische functie en kracht van afbeeldingen op munten. 

Zijn advies werd letterlijk opgevolgd door Francesco I van Padua, die zich in 1390, naar 

Romeins voorbeeld, in profiel liet vereeuwigen op een bronzen medaille (afb. 5). 

           

Afb 5. Onbekend, Portretmedaille van Francesco I da Carrara (voor- en achterzijde), 1390. 

Deze medailles naar keizerlijk voorbeeld konden vervolgens gemakkelijk gedupliceerd en 

verspreid worden. De heerser plaatst zich hiermee in de traditie van de grote keizers uit de 

antieke tijd en het zou de onderdanen helpen herinneren wie zijn heer was, zelfs als deze 

zelf niet aanwezig was. Deze belangrijke functie van het portret wordt tevens erkend door 

de kunsttheoreticus Leon Battista Alberti in zijn traktaat over de schilderkunst: “(…) Want zij 

[de schilderkunst] heeft een waarlijk goddelijke kracht in zich, niet alleen omdat een 

schildering, net als men van vriendschap zegt, zorgt dat de afwezigen toch aanwezig zijn 

(…).”.21  

                                                           
20 Francesco Petrarca, Familiares, 19, 3, 14-15: ‘Aliquot sibi aureas argenteasque nostrorum principum effigies 

minutissimis ac veteribus literis inscriptas, quas in delitiis habebam, dono dedi, in quibus et Augusti Cesaris 

vultus erat pene spirans. “Et ecce” inquam, “Cesar, quibus successisti; ecce quos imitari studeas et mirari ad 

quorum formulam atque imaginem te componas.”’ 
21

 Leon battista Alberti, De Schilderkunst, vert. Lex Harmans, Amsterdam 2011 (1996), p. 73. 
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De afbeelding van keizers op antieke munten heeft de weergave van zowel mannen als 

vrouwen in de portretkunst in Italië in de vijftiende eeuw sterk beïnvloed. Kenmerkend zijn 

de profielweergave vanaf de buste en de emotieloze blik, waarbij er geen contact wordt 

gemaakt met de kijker. De kleding werd aangepast aan de mode en regelgeving van de tijd 

en vaak voorzien van een familiewapen. Deze weergave werd dusdanig populair dat de 

Noord-Italiaanse vrouw in het midden van de vijftiende eeuw op vrijwel elk portret op deze 

manier is weergegeven.22 Een voorbeeld van een portret in het verlengde van deze traditie is 

het portret van een dame vervaardigd door Giovanni Ambrogio de Predis (1455 - 1508), een 

leerling van Leonardo aan het hof van Milaan. Afgebeeld is waarschijnlijk Beatrice d’Este, de 

zus van Isabella d’Este (afb. 6). 

 

Afb. 6. Giovanni Ambrogio de Predis, Ritratto di una dama, c.a. 1490. 

Vanaf 1460 maakt vanuit het noorden het driekwart profiel haar intrede in Italië en zal 

het profielportret in de jaren die volgden geleidelijk vervangen. In het driekwart profiel, 

waarbij de geportretteerde de kijker aankijkt, is er meer ruimte voor expressie, waarmee het 

geschikter is om een boodschap over iemand zijn persoonlijkheid over te brengen. Naast 

expressie komt er ook meer ruimte voor attributen, symbolen en epigrammen, waarmee 

een nieuwe dimensie aan het schilderij wordt toegevoegd. 

                                                           
22

 Paola Tinagli, Women in Italian Renaissance Art. Gender representation indentity, Manchester 1997, p. 50. 
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Het eerste voltooide portret in driekwart profiel van Leonardo’s hand is dat van Ginevra 

da Benci, gemaakt omstreeks 1475 (afb. 7). Het schilderij is waarschijnlijk gemaakt ter 

gelegenheid van haar huwelijk met Luigi di Bernardo Niccolini in 1474, hoewel dit ter 

discussie staat.23 Gelijk als bij een munt bevat het schilderij zowel een voor- als een 

achterzijde die elkaar in betekenis aanvullen. Op de achterzijde staat een twijg van de 

jeneverbes, in het Italiaans ‘ginepro’, een mogelijke verwijzing naar haar naam, maar ook 

een symbool voor kuisheid. De twijg wordt omsloten door een laurier- en palmtak, symbolen 

voor morele en intellectuele deugdelijkheid.24 De planten worden met elkaar verbonden 

dooreen lint met de woorden ‘VIRTUTEM FORMA DECORAT’, vertaald met: ‘Schoonheid siert 

deugdzaamheid’. 

       

Afb 7. Leonardo da Vinci, Ginevra de’ Benci (voor- en achterzijde), c.a. 1474 – 1478. 

Opvallend is dat vrouwen nog lange tijd door kunstenaars in profiel werden weergegeven. 

De oorzaak ligt waarschijnlijk in het feit dat vrouwen andere idealen mannen dienden uit te 

dragen dan mannen. Vrouwen moesten vooral goede echtgenotes en moeders zijn. Kuisheid 

en nederigheid stonden hoog in het vaandel en het was dan ook volgens het decorum om 

onnodig oogcontact zoveel mogelijk te vermijden.25 Een tweede plaats waar het driekwart 

profiel, maar moeilijk van de grond kwam is aan de grote hoven, zoals die van Milaan en 

Mantua. 

                                                           
23

 Op basis van technisch onderzoek is gebleken dat er op de oorspronkelijke inscriptie, op de achterzijde van 
het schilderij, zich het motto van Bernardo Bembi bevond. Een vriend van Ginevra de’ Benci met wie zij een 
platonische relatie zou hebben gedeeld, in welk geval het schilderij een eerbetoon zou zijn (bron: zie noot 23). 
24

 David Alan Brown, e.a. (red.), Virtue & Beauty, Princeton 2001, pp. 142 – 145. 
25

 Tinagli (zie noot 22), p. 50. 
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3.2 De vroege portretten van Isabella 

In de loop van de vijftiende eeuw is er een ontwikkeling te zien in Italië, waarbij het portret 

in profiel geleidelijk plaatsmaakt voor het driekwart profiel. Beide tradities bestonden echter 

geruime tijd naast elkaar en de overgang verliep niet overal gelijk. In dit hoofdstuk zal er 

gekeken worden naar de plaats dat het portret van Isabella inneemt in de context van de 

tijd. Dit zal gedaan worden op basis van de vroege portretten van Isabella en het oeuvre van 

Leonardo da Vinci, in aanloop van zijn bezoek aan Mantua in 1499. 

Isabella is geboren in de vorstelijke dynastie van het huis d’Este, gevestigd in Ferrara. In 

1490 trouwde ze met Francesco Il Gonzaga van Mantua, waarmee ze de titel van ‘marchesa’ 

(markiezin) van Mantua verkreeg.26 De oudst bekende afbeelding van Isabella is een munt in 

het keizerlijk profiel, van de beeldhouwer Cristoforo Romano (1456 - 1512), waarop haar 

status benadrukt wordt (afb 8).27 

 

Afb. 8. Cristoforo Romano, Portretmedaille van Isabella  (voor- en achterzijde), 1495 – 1498. 

                                                           
26

 Meyer (zie noot 6), p. 39. 
27

 De munt bevat op de voorzijde de tekst: ‘ISABELLA ESTEN MARCH MAN’, een afgekorte versie van de tekst: 
Isabella d’Este marchessa di Mantua. Voor een verdere beschrijving van de keizerlijke symboliek zie: L. Syson, 
'Reading faces. Gian Cristoforo Romano's medal of Isabella d'Este' in: La corte di Mantova nell’eta di Andrea 
Mantegna. 1450-1550,  Milan, 1997, pp. 281-94. 
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Blijkbaar ingenomen met het resultaat ontving Cristoforo Romano, die al eerder een 

buste van Beatrice d’Este vervaardigd had, de opdracht om een portretbuste van zowel 

Isabella als haar echtgenoot te maken. De resultaten van zijn werk staan hieronder (afb. 9). 

 

Afb. 9. Links: Cristoforo Romano, buste van Francesco Il Gonzaga, c.a. 1498.                    

Rechts: Cristoforo Romano, buste van Isabella d’Este, c.a. 1500. 

De verschillen tussen beide werken zijn opmerkelijk. Zo wordt in het portret van 

Francesco de symmetrie doorbroken doordat het hoofd licht geknikt is en lijkt hij met een 

strakke blik over zijn schouders te staren. De buste van Isabella laat echter geen emotie zien 

en het gezicht is in strakke symmetrie naar voren gericht. Francis Ames-Lewis merkt in zijn 

boek over Isabella terecht op dat, in tegenstelling tot het portret van Francesco, de ogen in 

zowel het portret van Isabella als dat van haar zus Beatrice, niet afgewerkt zijn, alsof 

oogcontact bewust vermeden moest worden.28 Hoewel er mogelijk nu verloren, vroege 

portretten bestaan hebben die het tegendeel bewijzen, lijkt het er op dat aan het hof van 

Mantua rond de zestiende eeuw de conservatieve etiquette met betrekking tot het portret 

nog werden toegepast. De oorzaak ligt mogelijk in de conservatieve houding aan het hof, 

waarbij de traditionele beeltenis in het verlengde van de Romeinse keizers langer 

gehandhaafd werd. 

                                                           
28

 Ames-Lewis (zie noot 12), p.122. 
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3.3 Leonardo aan het hof van Milaan 

Dat dit niet anders was aan het hof van Milaan blijkt mogelijk uit het feit dat, ongeacht de 

faam van Leonardo, er geen portretten in het driekwart profiel van de leden van het huis 

Sforza van zijn hand bekend zijn. Er zijn twee voltooide portretten in het driekwart profiel 

gemaakt door Leonardo, gedurende zijn periode in Milaan. Dit is de eerder genoemde Dame 

met de Hermelijn, geidentificeerd als Cecilia Gallerani (afb. 11). Het tweede portret gaat door 

onder de naam La Bella ferronniere en is mogelijk geidentificeerd als Lucrezia Crivelli (afb. 

10).29  

 

Afb. 10. Leonardo da Vinci,  La Belle Ferronnière, c.a. 1495 – 1499. 

Beide dames waren maîtresses van Ludovico Sforza en dus niet in bloed gelieerd aan de 

Sforza naam. Leonardo’s tekening van Bianca Sforza (afb. 3) en het portret van Beatrice 

d’Este door zijn leerling Ambrogio de Predis (afb. 6), zijn beiden wel in profiel uitgevoerd. 

Toen Bianca Maria Sforza in 1493 trouwde met keizer Maximiliaan I, nam zij Ambrogio de 

Predis mee naar Wenen, waar het portret in profiel weer nieuw leven kreeg ingeblazen.30 

Het zou dus mogelijk zijn dat het portret in profiel, in het verlengde van de keizers, enkel 

besteed was aan de echte elite aan het hof om zich van de rest van het volk te 

onderscheiden. Dat Leonardo echter de voorkeur gaf aan het driekwart profiel lijkt mij 

evident, gezien de enige voltooide portretten van zijn hand in deze pose gemaakt zijn. 

                                                           
29

 Zowel de toekenning aan Leonardo da Vinci als schilder, als de toekenning van de geportretteerde als 
Lucrezia Crivelli staat ter discussie. Mogelijke andere kandidaten zijn Cecilia Gallerani en Beatrice d’Este. 
30 Pope-Hennessy (zie noot 18), p.166. 
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3.4 Het profielportret van Isabella 

Op basis van de bronnen kunnen we enkel met zekerheid weten dat Isabella d’Este het 

portret van Cecilia Gallerani onder ogen heeft gehad (afb. 11).31 Het kan dus mogelijk zijn dat 

Isabella het verzoek had om het portret van Cecilia Gallerani, waar Leonardo’s faam op 

gebaseerd was, te evenaren. Op hetzelfde op hetzelfde moment verzocht Isabella om de 

door Cristoforo Romano ingestelde standaard van haar beeltenis in profiel te handhaven. Dit 

zou Leonardo voor een moeilijkheid geplaatst hebben, gezien een groot deel van de kracht 

in zijn werk juist tot zijn recht komt in het driekwartprofiel. De gelijkenis tussen het portret 

van Leonardo en zowel de buste als de munt van Cristoforo Romano is moeilijk te 

ontkennen. De val van het haar en de kledij lijken in grote lijnen te zijn overgenomen door 

Leonardo. Het is dan ook dat op basis van deze overeenkomsten dat de kunsthistoricus 

Charles Yriarte in het jaar 1888, de schets van Leonardo identificeerde als zijnde Isabella 

d’Este. 32
  

 

Afb. 11. Leonardo da Vinci, Dame met de Hermelijn, c.a. 1490. 

                                                           
31

 Zie noot 3. 
32

 Charles Yriarte, ‘Les relations d’Isabella d’Este avec Leonard de Vinci’ in: Gazette des Beaux-Arts, 1888, pp. 
118 – 131. 
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De borst van Isabella is wel richting de kijker gekeerd en de plaatsing van de handen en 

het boek, te zien op het Ashmolean portret, lijken de komst van de Mona Lisa te anticiperen 

(afb. 12).  

 

Afb. 12. Vergelijking tussen de Mona Lisa en het Ashmolean portret van isabella d’Este. 

Het is mogelijk dat Leonardo zelf ontevreden was met deze harde compromis en dat hij 

daarom is gaan experimenteren met de positie van de armen. Het is niet ongewoon dat 

Leonardo correcties aanbracht in zijn tekening met de intentie om tot een juiste compositie 

te komen.33 De incorrecte weergave van de arm in het Louvre portret, kan dus het directe 

gevolg zijn van zulke experimenten. Ondanks zijn belofte heeft Leonardo het werk echter 

nooit voltooid. In een brief geschreven op drie april 1501, schrijft Fra Pietro da Novellara het 

volgende over Leonardo aan Isabella: “ (…) Hij [Leonardo] heeft nog niets anders gedaan, 

behalve dat twee van zijn leerlingen portretten maken, waar hij af en toe correcties op 

aanbrengt: Hij is druk met geometrie en is erg ongeduldig met het penseel (…) ”.34 Hiermee 

lijkt alle hoop op een volwaardig portret van Leonardo’s hand verloren. 

Het portret van Isabella d’Este staat dus in de lijn met de traditie van het keizerlijk portret 

in profiel. Leonardo heeft echter getracht om deze te combineren met kenmerken van het 

driekwart profiel zoals op dat moment in de mode was. Het resultaat van dit experiment is 

de schets zoals deze vandaag de dag te zien is in het Louvre. 

 
                                                           
33

 Ernest Gombrich, Norm and Form. Studies in the Art of the Renaissance, London 1978, pp. 58-63. 
34 “… Altro non ha facto senon che dui suoi garzoni fano retrati et lui ale volte in alcune mette mano; da opra 

forte ad la geometria, impacientissimo al pennello. Questo scrivo solo perche V. Ex. Sapia ch’io ho havute le 

sue. Faro l’opera et presto daro adviso ad V. Ex. Ad la quale mi racomando et prego Dio la conservi in la sua 

gratia. Florencie 3 aprilis MDI”. - Luzio (zie noot 3), p. 33. 
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4. De balans tussen naturalisme en idealisering 

In het voorgaande hoofdstuk is vastgesteld dat de algemene weergave van Leonardo’s 

portret  van Isabella sterk beïnvloed is door de context van haar tijd. Het is echter in de 

invulling van de details dat de individuele invloeden van de werkwijze van de kunstenaar en 

de wensen van de opdrachtgever samenkomen. Paola Tinagli, in haar boek over de 

weergave van vrouwen in de Italiaanse renaissance, omschrijft het als volgt: “De afbeelding 

van vrouwen ter discussie zijn geen weergave van de ‘realiteit’, noch van ‘wat de schilder 

waarnam’. Het is een samensmelting van een set van idealen en waarden, zowel esthetisch 

en sociaal bepaald, gedeeld door de artiest en de opdrachtgever”.35 Er is dus een spanning 

tussen het weergeven van de realiteit en idealisering in een portret, waarbij een belangrijk 

element in de weergave wordt bepaald door het esthetisch ideaal van de tijd. Het doel van 

dit hoofdstuk is om de waarden met betrekking tot schoonheid inzichtelijk te maken, om 

vervolgens te bepalen in hoeverre deze de theorie van Leonardo beïnvloed heeft. 

In dit hoofdstuk zal er eerst gekeken worden naar de belangrijkste theorieën over 

schoonheid, zoals deze zich ontwikkelden in aanloop tot Leonardo. Vervolgens zal er 

gekeken worden naar het eigenbeeld van Isabella d’Este en op welke manieren zij dit, via 

haar kunstenaars, tot uitdrukking in haar portret probeert te brengen. Dan zal Leonardo’s 

theorie met betrekking tot schoonheid besproken worden. Op basis van de verzamelde 

informatie kan vervolgens bepaald worden in hoeverre Leonardo beïnvloed is door Isabella 

d’Este en het schoonheidsideaal van zijn tijd. 

4.1 Schoonheid in de renaissance 

Onder invloed van Petrarca (1304 - 1374) en de humanisten ontstond er aan het begin van 

de veertiende eeuw een hernieuwde interesse in de klassieke oudheid. Hoewel er geen 

antieke schilderijen bewaard waren gebleven, waren er toch enkele bronnen beschikbaar 

waaruit men een indruk van de kunst kon krijgen. Een van de belangrijkste bronnen was de 

encyclopedie Naturalis Historia van Plinius de Oudere (23 - 70), waarin, onder het hoofdstuk 

grondstoffen, een klein deel aan de kunst besteed is. In het werk wordt een anekdote vertelt 

over een schilderwedstrijd waarbij, de kunstenaar Parrhasius een dusdanig realistisch 

                                                           
35

 “The images of women discussed in this book are not direct representations of ‘reality’ nor of ‘what the 
painter saw’. They are the embodiment of a set of ideals and values, both aesthetic and social, shared by the 
artist and by the patrons who commissioned the painting”. - Paola Tinagli (zie noot 23), p. 2. 
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gordijn schilderde, dat hij zijn concurrent Zeuxis in verwarring wist te brengen.36 In een 

ander verhaal neemt Zeuxis de mooiste elementen van verschillende mooie vrouwen om zo 

tot een ideale schoonheid te komen.37   

Verschillende anekdotes en hun achterliggende gedachten vinden hun weg terug in het 

traktaat over de schilderkunst, De Pictura, van Leon Battista Alberti. Het werk is omstreeks 

1435 uitgegeven in het Latijn en waarschijnlijk een jaar later in het Italiaans en genoot 

bekendheid onder humanisten en kunstenaars, waaronder Leonardo da Vinci.38 In het werk 

geeft Alberti de schilderkunst een theoretische basis in de wiskunde om vervolgens: “De 

schilderkunst op basis van de natuur uiteen(te)zetten”.39 De natuur dient echter niet blind 

gekopieerd te worden, maar voorzien te worden van schoonheid: “Want schoonheid is in de 

schilderkunst even aangenaam als vereist”.40 Alberti stelt dat het doorgronden van 

schoonheid het moeilijkst is, omdat het zich niet op een enkele plek in de natuur 

manifesteert en daarom, gelijk aan Zeuxis, vanuit de natuur gefilterd dient te worden.41 Het 

nastreven van de natuur, maar het tegelijkertijd overstijgen ervan doormiddel van 

schoonheid, is dus gegrond in de antieken en vind zijn weg in de kunsttheorie van de 

renaissance door het traktaat van Alberti.  

Van grote invloed voor het bepalen van dit vrouwelijk schoonheidsideaal waren de 

dichters, waarvan twee van de belangrijkste Petrarca en Boccaccio (1313 - 1375) waren. In 

literaire werken werd naast schoonheid ook de vrouwelijke deugden gevierd. De 

belangrijkste deugden voor vrouwen waren: ‘bescheidenheid, nederigheid, liefdadigheid, 

gehoorzaamheid, vroomheid, maar bovenal kuisheid’.42 De relatie tussen  deugdelijkheid en 

schoonheid waren nauw met elkaar verbonden, en wordt zelfs als synoniem gezien in het 

Neoplatoonse gedachtegoed van de Florentijnse theoreticus Marsilio Ficino (1433 - 1499).43 

In zijn werk ‘Virtue & Beauty’ stelt kunsthistoricus David Alan Brown, dat het renaissance 

portret dan ook niet een individu weergeeft, als een ‘ideale vrouw’, waarbij individuele 

                                                           
36

 Gaius Plinius Secundus maior, De Wereld. Naturalis Historia, vert: Joost van Gelder en Mark Nieuwenhuis, 
Amsterdam 2005, pp. 660 – 661. 
37

 Idem noot 36. 
38

 Alberti (zie bron 21), p. 41. 
39

 Alberti (zie bron 21), §1, p. 51. 
40

 Alberti (zie bron 21), §55, p. 100. 
41

 Idem noot 40. 
42

 David Alan Brown (zie noot 24), p. 12. 
43

 Nicholas Mann, The Image of the Individual. Portraits in the Renaissance, London 1998, p. 10. 

http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=individual
http://opc4.kb.nl/DB=1/SET=2/TTL=2/CLK?IKT=4&TRM=portraits
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kenmerken in verband worden gebracht met haar sociale status in de maatschappij en haar 

rol als moeder en echtgenote.44 Het portret vormt als het ware een constructie, waarbij een 

gelijkend portret in contemporaine kledij, gecomplementeerd of versterkt wordt, door 

bepaalde karaktereigenschappen in de vorm van emblemen, attributen of een ‘dichterlijke 

idealisering’.45 Kunsthistoricus Nicholas Mann in zijn werk ‘Image of the Individual’ vult de 

lijst met methoden verder aan met: ‘expressie, gebaren, het versterken van karaktertrekken 

volgens een fysionomisch canon en het gebruik van symbolen of allegorieën’.46 

Het schoonheidsideaal van de renaissance werd dus sterk beïnvloed door de schoonheid, 

zoals beschreven in de dichtkunst en is nauw verbonden met de deugdelijkheid en status van 

de geportretteerde. Volgens Tinagli visualiseerde het vrouwelijk schoonheidsideaal in het 

profielportret zich op de volgende manieren: ‘Een hoog rond voorhoofd, waarlangs in een 

strakke lijn de haarlijn tot de nek loopt, waardoor het gezicht goed zichtbaar is en het profiel 

benadrukt word. Vaak is er een rijk gedecoreerd hoofddeksel of een complex opgezet kapsel 

en zijn de wenkbrauwen geplukt. Er wordt beperkt gebruik gemaakt van licht en schaduw 

om het onderscheid tussen de wangen, kaak en de stevigheid van het hoofd te bepalen’.47 

Kleding en juwelen waren ook een belangrijk middel om rijkdom en status van een familie te 

uiten en werd vaak voorzien van een familiewapen. De mogelijkheid tot uiting werd echter 

in verschillende Italiaanse steden beperkt door kledingvoorschriften die de mate van 

decadentie aan banden legden.48 

4.2 Het ware gezicht van Isabella d’Este  

In dit hoofdstuk zal Isabella d’Este en haar relatie tot het portret kort besproken worden. In 

zijn traktaat over vrouwelijke schoonheid geeft Gian Giorgio Trissino (1478 - 1550), humanist 

en tijdgenoot van Isabella d’Este, de volgende beschrijving van Isabella: “Een dame 

stralender dan de zon, met gouden haar dat over haar schouders valt, losjes opgevangen in 

een zijde netje, met knopen van fijn goud, waardoorheen haar lokken schenen als felle 

                                                           
44

 David Alan Brown (zie noot 24), pp. 11 – 12. 
45

 Idem noot 44. ‘Dichterlijke idealisering’ is een vertaling van: “Artists asserted the moral signicificance by 
idealizing their subjects in poetic terms”. 
46 

Mann (zie noot 43), p. 11. 
47

 Tinagli (zie noot 22), p. 50. 
48

 Tinagli (zie noot 22), p. 51. 
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lichtstralen”.49 Trissino gaat verder en complimenteert haar stralende juwelen, rijke kledij, 

maar bovenal haar deugdelijkheid.50 Hoewel Isabella Trissino nog nooit ontmoet had, is haar 

nieuwsgierigheid gewekt en in een brief geschreven op 25 maart 1514 beantwoordt ze hem 

met de volgende woorden: “Zelfs al zou u de waarheid niet spreken, desalniettemin behagen 

uw woorden mij”, gevolgd met het verzoek aan Trissino om naar Mantua te komen.51 

 Dat Isabella het niet zo nauw neemt met de realiteit komt ook tot uitdrukking in haar 

portretten. Zo liet ze de schilder Titiaan (1487 - 1576) op tweeënzestig jarige leeftijd een 

portret te schilderen op basis van een schets van toen ze nog vijfentwintig jaar was (afb. 13). 

Ingenomen met het portret schrijft Isabella er het volgende over: “Het portret van Titiaan is 

zo bevallig dat ik twijfel dat ik ooit, op de leeftijd afgebeeld, zo mooi ben geweest”.52 

 

Afb 13. Titiaan, Portret van Isabella d’Este, c.a. 1436. 

In haar brieven gericht aan kunstenaars is ze zeer kritisch, bemoeid ze zich actief met haar 

weergave en geeft suggesties wanneer ze dit noodzakelijk acht. In sommige gevallen hoefde 

ze zelfs niet aanwezig te zijn. Zo schreef ze in een brief van 26 september 1511, gericht aan 

                                                           
49 Gian Giorgio Trissino, “I Ritratti de le bellissime donne d'Italia, compositione del magnifico messer Giovan 
Giorgio Trissino”. geciteerd uit: Julia Cartwright, Isabella d’Este , Marchionnes of Mantua, 1474 – 1539; a study 
of the renaissance. Volume II, San Diego 1995, p. 103. 
50

 Idem noot 49. 
51

 Julia Cartwright, Isabella d’Este , Marchionnes of Mantua, 1474 – 1539; a study of the renaissance. Volume II, 
San Diego 1995, p. 104. 
52

 Allessandro Luzio en Rodolfo Reinier., “ Artre Retrospettiva: I ritratti d’Isabella d’Este”, in: Emporium, Vol: XI, 
27, 1900, p. 344. 
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haar zus Lucrezia d’Este, met het verzoek om de schilder Francesco Francia, die bezig is met 

haar portret, niet naar Mantua te laten overkomen.53 Haar motivatie: “De laatste keer dat ik 

moest poseren, was de noodzaak om stil te zitten voor een lange tijd zo vermoeiend, dat ik 

niet de intentie heb om het nog een keer te doen”.54 Isabella stelt haar daarom voor: “Maar 

uwe hoogheid heeft mijn beeltenis zo diep ingeprent in haar geheugen, dat ik er zeker van 

ben dat u de meesters fouten kunt corrigeren”.55  

Een potentiele hint naar het ware gezicht van Isabella is mogelijk te achterhalen in het 

donorportret van de Beata Hosana van Francesco Bonsignori uit 1519, waarin Isabella als 

non afgebeeld zou zijn (Afb 13A).56 Van dit werk is een studie overgeleverd (Afb 13B). Gezien 

in de studie Isabella zelfstandig is getekend, is het mogelijk dat de schets ter beoordeling aan 

haar voorgedragen is, waarna haar correcties in de eindversie zijn aangebracht. Helaas zijn 

er geen geschreven bronnen uit de tijd bekend die dit kunnen bevestigen. De verschillen zijn 

opmerkelijk, zo is in de definitieve versie de kaaklijn strakker, de neus iets kleiner en is er 

meer reliëf in te herkennen door de versterkte contouren.  

          

Afb. 14A. Francesco Bonsignori, Verering van Beata Osanna Andreasi, 1519. 

Afb. 14B. Francesco Bonsignori, Knielende vrouw (Isabella d’Este), 1519. 

                                                           
53 Alessandro Luzio (zie noot 52), pp. 428-429. 
54

 Idem noot 53. 
55

 Idem noot 53. 
56 

David Chambers., Splendours of the Gonzaga, cat. London (Victoria and Albert Museum) 1981, p. 179. 
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Een terugkerend thema in de brieven van Isabella is de bezorgdheid om haar gewicht. Zo 

stelt ze in een brief van 22 Juni 1509, dat zorgen om de politieke situatie haar mollig heeft 

gemaakt.57 In een brief aan Ludovico il Moro vermeld ze dat een eerder portret niet 

gelijkend is, gezien ze er dikker op afgebeeld is dan ze in werkelijkheid is.58 

Isabella’s obsessie met haar gewicht en bemoeienis met haar portretten wordt door 

sommige kunsthistorici gezien als een mogelijke poging om haar lelijkheid te verbergen.59 Dit 

blijft echter een aanname en de enige conclusie die met recht getrokken kan worden is dat 

de portretten van Isabella d’Este op een bepaalde manier geïdealiseerd zijn. Patricia Simons 

in haar boek over de portretkunst stelt dan ook dat portretten zoals die van Isabella niet tot 

de oorsprong te herleiden zijn.60 

Hoewel de bovenstaande conclusie onbevredigend is kan er wel gesteld worden dat het 

waarschijnlijk is dat Isabella zich bemoeide met de weergave van haarzelf in Leonardo’s 

portret. Ames-Lewis merkt terecht op dat de aangeslagen toon in de briefwisseling richting 

Leonardo, in tegenstelling tot vele andere kunstenaars, zeer bescheiden is.61 De oorzaak zou 

deels liggen in de veranderde status van de kunstenaar in de maatschappij, waardoor 

opdrachtgevers afhankelijk waren van de grillen van de kunstenaar in plaats van andersom.62 

Hier dient echter opgemerkt te worden dat deze positie omgedraaid was tijdens Leonardo’s 

bezoek aan het hof van Mantua omstreeks 1500. Tijdens zijn bezoek genoot Leonardo de 

gastvrijheid van Isabella, en hoewel hij in een positie was om verzoeken af te wijzen, lijkt het 

mij onwaarschijnlijk dat hij dit in directe aanwezigheid van Isabella zelf zou doen. Met deze 

veranderde machtsverhouding ging dan ook mogelijk een veranderende houding gemoeid, 

die Leonardo aangezet zou kunnen hebben om Mantua in korte tijd weer te verlaten en het 

werk aan het portret niet voort te zetten. Het is dan ook waarschijnlijk dat Isabella’s invloed 

op het portret, zoals het aan ons is overgeleverd, aanzienlijk is geweest.   
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61

 Ames-Lewis (zie noot 12), p. 22. 
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4.3 De theorie van Leonardo da Vinci over schoonheid 

Ondanks zijn streven, is het Leonardo nooit gelukt om zijn traktaat over de schilderkunst te 

voltooien. De manuscripten werden na zijn dood gekopieerd en gecompileerd door zijn 

leerling Francesco Melzi (1473 - 1570), waarvan de meest complete versie is overgeleverd als 

de Codex Urbinas Latinus 1270.63 Hoewel het maar de vraag is of Leonardo de samenstelling 

ooit zo bedoeld had, biedt de codex ons inzicht in verscheidene aspecten van de 

schilderkunst, waaronder zijn visie op schoonheid en het portret.  

De codex begint met de Paragone, waarin Leonardo de superioriteit van de schilderkunst 

verdedigd tegen de poëzie, beeldhouwkunst en muziek. De vergelijking van de verschillende 

kunstdisciplines gaat terug op een lange literaire traditie. De oorsprong van de Paragone is 

dan ook te vinden in de literaire discussie aan het hof van de Sforza’s, waar Leonardo lange 

tijd werkzaam was.64 In dit deel verdedigd Leonardo de schilderkunst als een wetenschap 

van de natuur, die door het perspectief haar grondvesten heeft in de wiskunde.65 Een 

belangrijk argument binnen deze discussie is de superioriteit van het oog boven alle 

zintuigen en de rol van observatie.66 Leonardo formuleert het belangrijkste doel van de 

schilderkunst als volgt: “Het primaire doel van de schilder is om op een plat vlak, een lichaam 

weer te geven in reliëf en hij die in de kunst de ander het meest overtreft, verdiend de meeste 

waardering, en deze bezigheid, dat de kroon vormt van de wetenschap van de schilderkunst, 

komt voort uit de wetenschap van schaduw en licht ”.67 

Over schoonheid schrijft Leonardo het volgende: “Hoewel er in verschillende lichamen, 

verschillende schoonheden van gelijke aantrekkelijkheid zullen zijn, zullen verschillende 

beoordelaars van gelijke intelligentie onder elkaar verschillende oordelen vellen over wie zij 
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prefereren”.68 Hiermee lijkt Leonardo aan te geven, in tegenstelling tot Alberti, dat er geen 

objectieve maatstaven voor schoonheid in de natuur te vinden zijn. Leonardo geeft de 

schilder wel het volgende advies: “(…) Kijk om je heen voor goede delen van verschillende 

gezichten, delen mooi gevonden door de publieke opinie, liever dan de eigen voorkeur (…)”.69 

Hoewel schoonheid dus niet op vaste wetten lijkt te berusten, bestaat er wel een 

overeenstemming in de publieke opinie, die weer gevonden kan worden doormiddel van 

observatie.  

Voor het goed weergeven van figuren zijn er vier zaken noodzakelijk: de juiste houding, 

reliëf, een goede tekening en goed gebruik van kleur.70 De juiste houding heeft betrekking 

op het decorum, Leonardo schrijft: “Observeer het decorum, dat is de gepastheid van de 

houding, kleding en locatie en respecteer de status van de persoon die je weergeeft (…)”71. 

Het decorum heeft ook betrekking op de sekse, zo dienen vrouwen: “(…) hun benen niet 

omhoog of uit elkaar te houden, want dat laat stoutmoedigheid en een gebrek aan 

bescheidenheid zien, terwijl rechte benen verlegenheid en bescheidenheid weergeeft”.72 

Verder stelt Leonardo dat een hoofd nooit recht op de schouders dient te staan, maar ligt 

gedraaid dient te zijn en dat het lichaam nooit recht van voren afgebeeld dient te worden.73 

Met betrekking tot kleding geeft Leonardo het advies om mode excessen zoveel mogelijk te 

vermijden, maar de nadruk te leggen op kledij die waardigheid en schoonheid uitdragen.74 

Verder kunnen te veel ornamenten afdoen van de schoonheid van het gezicht en dient het 

haar afgebeeld te worden met golvende krullen, alsof er een briesje staat.75  

Gezien het belang dat Leonardo aan reliëf hecht, is het niet verassend dat grote delen in 

de codex in het teken staan van schaduw en licht. Veel van zijn notities staan in het teken 
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van praktische adviezen aan kunstenaars. Schaduw en licht kunnen elementen in het gezicht 

ook versterken, zo schrijft hij: “Een hoog niveau van bevalligheid in schaduw en licht is 

toegevoegd aan het gezicht, bij diegene die in de deuropening van donkere kamers zitten, 

waarbij de ogen van de toekijker de beschaduwde delen van het gezicht zien, verduisterd 

door de schaduw van de kamer, en de verlichte delen van het gezicht met toegevoegde 

helderheid zien. Door de versterking van licht en donker krijgt het gezicht veel reliëf. Het 

gezicht ontvangt veel bevalligheid van zo een weergave door de verhoogde schaduw en 

lichtwerking”.76 Leonardo lijkt hiermee te suggereren dat er een verband bestaat tussen de 

hoeveelheid schaduw en lichtwerking en een toegevoegde ‘bevalligheid’ in het gezicht. Dit 

idee lijkt bevestigd in een ander citaat, waarbij Leonardo stelt: “(…) Zo een figuur is bevallig 

en brengt eer aan de persoon die het weergeeft, omdat zachte en rookachtige schaduw het 

veel reliëf geeft (…)”.77 Leonardo’s voorkeur voor zachte overgangen wordt tevens bevestigd 

in zijn afkeer van harde overgangen en contouren.78  

Volgens Leonardo is het goed weergeven van een figuur niet genoeg: “De goede schilder 

moet twee principiële dingen weet te geven, de mens en de intentie van zijn geest. De eerste 

is makkelijk, de tweede moeilijk, omdat deze weergegeven dient te worden door gebaren en 

bewegingen van delen van het lichaam (…) ”.79 Het belang van de weergave van de intentie 

van de geest wordt nog eens benadrukt in een ander manuscript: “Een figuur is niet 

lofwaardig, indien het niet, in hoeverre mogelijk, uiting geeft aan de beweging van de 

geest”.80 Het dient opgemerkt te worden dat het niet gaat om een Platonische weergave van 

een ideale geest, zoals omschreven door Ficino. Argumenten hiervoor zijn dat beide 
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manuscripten waarschijnlijk dateren uit omstreeks 1492.81 Indien Leonardo al in aanraking is 

gekomen met de werken van Ficino, dan is dat pas in 1500 tijdens zijn tweede bezoek aan 

Florence, nadat hij de schets van Isabella heeft vervaardigd.82 Verder is de weergave van de 

geest, in tegenstelling tot Ficino, gegrond in de observatie van de natuur. De geest komt 

namelijk tot uiting in de beweging van de handen en armen: “De handen en de armen 

dienen, indien mogelijk, uiting te geven aan alle intenties van de geest die hun aanstuurt 

(…)”.83 Het is dan ook van belang dat kledingstukken de uiting van de geest doormiddel van 

de armen niet in de weg zitten.84 Een tweede manier waarop de geest zich uit is door 

subtiele uitdrukkingen in het gelaat: “Het is waar dat het gezicht enkele indicaties geeft van 

de menselijke natuur, de zonden en gelaatskleur; In het gezicht tekent tussen de wangen en 

de lippen, de neusvleugels van de neus en de oogkassen van de ogen, laat duidelijk zien of 

een man vrolijk is en vaak lacht (…)”.85 Leonardo benadrukt in hetzelfde citaat duidelijk dat 

het niet om fysionomie gaat, hierover stelt hij “Valse fysionomie en chiromancie zal ik niet 

uitbunding bespreken, omdat er geen waarheid in schuilt en dit is duidelijk omdat zulke 

chimaeras geen wetenschappelijke basis hebben (…) ”.86 

De theorie van Leonardo lijkt onder spanning te staan door enerzijds het advies om de 

natuur zo goed mogelijk na te volgen en anderzijds de vele praktische adviezen voor het 

idealiseren van deze zelfde natuur. Leonardo adviseert de schilder om schoonheid te zoeken 

in de natuur (mooie delen van vele gezichten) en de publieke opinie. Leonardo’s adviezen 

met betrekking tot schoonheid lijken dan ook voort te komen uit zijn eigen observaties, die 

hij verleend heeft van de natuur. Hij schetst dan ook de ideale omstandigheden in de natuur, 

waarmee schoonheid het beste tot uiting komt.87 Het advies tot navolging van de natuur en 
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het idealiseren ervan lijken tegenstrijdig, maar zijn beide gegrondvest in de observatie van 

de natuur en de mens, die deelneemt aan dezelfde natuur. 

Leonardo’s theorieën met betrekking tot de weergave van schoonheid kunnen als volgt 

worden samengevat. Volgens Leonardo is het primaire doel van de schilderkunst het 

weergeven van een lichaam op een plat vlak doormiddel van reliëf.  Dit kan bewerkstelligd 

worden door de juiste schaduw en licht werking. Juiste belichting, ‘rookachtige’ schaduw en 

zachte overgangen kunnen de bevalligheid versterken. De houding van een figuur wordt op 

de eerste plaats bepaald door het decorum. Praktische adviezen bestaan uit het draaien van 

het gezicht en torso. Kleding dient tijdloos te zijn, het haar golvend en overdaad aan 

ornamenten moet vermeden worden. Naast het figuur dient de afbeelding een expressie van 

de geest te geven. Dit komt vooral tot uiting in de expressie van de handen en subtiele 

uitdrukkingen in het gelaat. 

3.4 De Invloeden op Leonardo da Vinci 

Leonardo volgt in zijn theorie in grote lijnen de ideeën van zijn voorgangers. Zo stelt hij in 

navolging van Alberti dat de schilderkunst een wetenschap van de natuur is met haar 

grondvesten in de wiskunde. Andere theorieën die Leonardo overneemt is dat idealisering 

voortkomt uit het abstraheren van verschillende mooie elementen uit de natuur en dat het 

lichaam uiting moet geven aan de geest. Doen veel van zijn voorgangers echter een beroep 

op de antieken en dichters om dit ideaal te bereiken, richt Leonardo zich consequent op de 

natuur en de rol van observatie om zijn idealen te bereiken. Het schoonheidsideaal in Italië 

mag dan in zekere mate gevormd zijn door dichters en de antieken, het is Leonardo die door 

zijn observatie van dit schoonheidsideaal er uiting aan geeft en succesvol is. Leonardo wijkt 

ook af door zijn nadruk op reliëf en het contrast van licht en donker, waar grote delen van 

zijn traktaat mee gevuld zijn. Gezien Isabella’s actieve bemoeienis met betrekking tot haar 

weergave in portretten, is het echter maar de vraag of Leonardo zijn theorie in de praktijk 

kon brengen in zijn portret van Isabella d’Este.  

  

                                                                                                                                                                                     
portretteren misschien niet aanwezig is, kan de kunstenaar dit natuureffect wel toepassen. De werkelijkheid 
wordt geïdealiseerd op basis van ideale natuurlijke omstandigheden.  
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4. Conclusie 

Op basis van de voorgaande uiteenzetting kan de hoofdvraag zoals geformuleerd in de 

inleiding: ‘In welke mate brengt Leonardo zijn schoonheidsideaal, zoals geformuleerd in zijn 

theorie, in de praktijk in zijn portret van Isabella d’Este?’ beantwoord worden. 

Op de eerste plaats wordt het decorum nagevolgd door Isabella d’Este af te beelden in 

een profielportret in navolging van de keizerlijke traditie. Een weergave al ouderwets op het 

moment dat het portret gemaakt werd, maar nog steeds gangbaar aan de grote hoven in 

Italië. 

Met betrekking tot houding schrijft Leonardo dat een hoofd nooit recht op de schouders 

dient te staan, maar ligt gedraaid dient te zijn en dat het lichaam nooit recht van voren 

afgebeeld dient te worden. Hoewel Leonardo door het decorum waarschijnlijk niet heeft 

kunnen afwijken van het strakke zijaanzicht van het gelaat, bestaat de mogelijkheid dat de 

slordige weergave van de armen een uiting zijn van een poging om de rigide pose in de torso 

te doorbreken. Op deze manier zou hij mogelijk getracht hebben om zijn theorie, in de vorm 

van een compromis, toch zo goed mogelijk in de praktijk te brengen. In de kopie te vinden in 

het Ashmolean Museum zijn zowel het strikte zijaanzicht als het vooraanzicht wel 

gehandhaafd, het werk krijgt daardoor een meer afgewerkt, maar ook meer rigide karakter. 

Wat betreft de kleding en ornamenten geeft Leonardo het advies om excessen zoveel 

mogelijk te vermijden en juist de nadruk te leggen op kledij die waardigheid en schoonheid 

uitdragen. Dit lijkt te zijn toegepast in de praktijk, hoewel mogelijk niet bewust. Het werk 

toont veel overeenkomsten met de portretbuste en medaille van Cristoforo Romano en het 

is niet onmogelijk dat het werk van Leonardo, al dan wel of niet in opdracht van Isabella, 

naar de deze werken gemodelleerd zijn. 

Hoewel er in de haarlijn krullen te ontdekken zijn doet het haar toch enigszins 

samengepakt aan, wat tegen de theorie van Leonardo in gaat. De weergave van het haar op 

deze manier is wel in lijn met het algemene schoonheidsideaal, waarin het haar strak tot 

voorbij de nek loopt. Het lijkt er ook op dat volgens deze zelfde idealen haar wenkbrauwen 

geplukt zijn, want Leonardo heeft deze enkel met een dun lijntje geaccentueerd. Het bij 

elkaar gehouden haar kan ook mogelijk verklaard worden door een dunne sluier, gelijk als op 
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de Mona Lisa, waardoor het haar strak bij elkaar gehouden word. Dit is één van die details 

die wel toegevoegd is in de prikgaten van het portret, maar niet te zien is in de schets zelf. 

Het gelaat neigt naar een geïdealiseerde schoonheid en er lijken geen afdrukken van 

emoties te vinden op de door Leonardo gespecificeerde plekken waarmee iets over het 

innerlijk van persoon gezegd kan worden. Hoewel het mogelijk is dat Isabella op haar gezicht 

deze afdrukken niet vertoonde, is het aannemelijker dat schoonheid het in dit portret van 

directe navolging van de natuur heeft gewonnen. De bewegingen van de ziel worden wel op 

een letterlijke manier uitgedrukt door de handen. In het Ashmolean portret is te zien dat de 

handen in navolging van de theorie duidelijk zijn weergegeven. Met de rechterhand wordt 

gewezen naar een boek, een verwijzing naar haar geleerdheid en humanistische opvoeding. 

Hoewel dus niet doormiddel van het tonen van emoties, worden de handen toch gebruikt 

om een deel van de ziel weer te geven. 

Leonardo’s kwaliteiten als een schilder komen echter het meest tot zijn recht in de 

weergave van reliëf doormiddel van licht- en schaduwwerking. De lichte schaduwval op de 

wang, oogkas en kin geven het werk een sterk driedimensionaal karakter, dat niet terug te 

vinden is in andere profielportretten van de tijd. De rookachtige schaduwpartijen die volgens 

Leonardo het werk extra bevalligheid verlenen, en doorgaans geassocieerd worden met 

Mona Lisa, zijn ook in dit portret al in de mondhoeken te herkennen. Er dient echter 

opgemerkt te worden dat Leonardo, tegen zijn regels in, wel gebruik heeft gemaakt van 

harde contouren zoals in de omlijning van het gezicht tegen de achtergrond.  

Door de bestudering van het geheel kan gesteld worden dat Leonardo zich in grote lijnen 

houdt aan de door hemzelf geformuleerde regels van goede schilderkunst. Spanning 

ontstaat op de plaatsen waar strikte navolging van de natuur lijkt plaats te maken voor de 

toen algemeen toegepaste schoonheidsidealen. Het is echter goed mogelijk dat dit geen 

bewuste keuze van Leonardo was, maar in opdracht werd gedaan van Isabella d’Este, die 

haar weergave in portretten vaak nauwlettend dirigeerde. 

Indien Leonardo echter gelijk heeft, en de meeste lof toegekend dient te worden aan de 

schilder die het meest succesvol reliëf bewerkstelligd, dan heeft Leonardo naar goed 

voorbeeld de lat voor zijn tijdgenoten en navolgers meteen goed hoog gelegd. 
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