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Inleiding
Leda en de Zwaan: de mythe over een van de vele veroveringen van antieke oppergod Jupiter. In de
vorm van een zwaan verleidt de god Leda, waarna ze vier kinderen uit eieren baart. Het is een thema
wat een lange beeldtraditie heeft in de kunstgeschiedenis, die al begon in de oudheid. Het klassieke
thema sprak dan ook tot de verbeelding van kunstenaars tijdens de Renaissance, een periode die
gekenmerkt werd door een herwaardering van de antieke tijd. Zo beeldde Michelangelo het thema
uit in een nu verloren gegaan werk. Ook Leonardo da Vinci wijdde zich aan het mythologische thema.
Dat is opvallend, want Leonardo staat juist bekend om zijn nadruk op observatie van de natuur als
basis van de schilderkunst. Valt dit wel te rijmen met het afbeelden van een vrouw in omhelzing met
een gigantische zwaan, terwijl ondertussen hun kinderen uit eieren kruipen? Zoals we later zullen
zien, is er verrassend genoeg geen sprake van een discrepantie tussen Leonardo’s theorie en praktijk
op dit gebied.
Helaas is Leonardo’s schilderij van Leda en de Zwaan verloren gegaan. Sommige auteurs
betwijfelen zelfs of er wel sprake is geweest van een voltooid werk. Wat we wel hebben zijn enkele
studies: van de hele compositie, tot studies van Leda’s hoofd en van enkele planten. Daarnaast zijn er
nog kopieën bekend, waarvan wordt beweerd dat deze gebaseerd zijn op het voltooide schilderij van
Leda en de Zwaan.1
Kijkend naar deze laatste sporen van Leonardo’s verloren werk, vallen verschillende dingen
op. Zo laten zijn plantenstudies een grote aandacht voor weergave van natuurlijke vormen zien, maar
tegelijkertijd ook een zekere mate van stilering. Ook het figuur van Leda is ambigu in dit opzicht:
1

De eerste sporen van Leonardo’s Leda kunnen we in een studie voor een Anghiari paard (Windsor RL 12337 r,
zie fig. 1) ontdekken, die Martin Kemp rond de eerste helft van 1504 dateert (Leonardo da Vinci: The
Marvellous Works of Nature and Man, New York 2007, p. 270). Deze tekeningen laten een knielende vrouw
zien, in een spiraalvormige houding. Leonardo werkte later deze knielende Leda verder uit in twee andere
schetsen die aan ons bekend zijn, namelijk de Knielende Leda van Museum Boymans-van Beuningen (I 466, zie
fig. 2) en de Knielende Leda van Chatsworth (717, zie fig. 3). Kemp (Leonardo da Vinci, tent.cat. Hayward
Gallery Londen 1989) dateert beide studies rond 1505-07. In Windsor zijn daarnaast vier pagina’s aanwezig met
studies van Leda’s coiffure (A.E. Popham, The drawings of Leonardo da Vinci, Londen 1994, p. 57; zie
bijvoorbeeld fig. 4). Er worden ook enkele plantenstudies uit ongeveer dezelfde tijd gerelateerd aan Leonardo’s
Leda en de Zwaan, hier zullen we het in hoofdstuk 3 over hebben. Opvallend is dat de zogenaamde ‘kopieën’
van Leonardo’s werk allemaal een staande Leda in plaats van een knielende bevatten (met uitzondering van
één). Dit heeft tot discussie geleidt over de vraag of Leonardo uiteindelijk een schilderij van Leda en de Zwaan
heeft voltooid, waarbij hij Leda staand heeft afgebeeld. Zie voor meer informatie over deze discussie
bijvoorbeeld Kemp 1989 p. 65 en 124; Carmen C. Bambach (red.), Leonardo da Vinci: Master Draftsman, tent.
cat. New York (The Metropolitan Museum of Art) 2003, p. 534; Mina Gregori (red.), In the Light of Apollo:
Italian Renaissance and Greece, tent.cat. Athene (National Gallery en Alexandros Souzos Museum) 2003-2004,
p. 332; William Emboden, Leonardo on plants and gardens, Londen 1987, p. 137. Indien er inderdaad sprake
kan zijn geweest van een voltooid schilderij, dan loopt de datering volgens Popham tussen 1508-1512 (p. 56).
Van de Staande Leda zijn enkele voorbereidende schetsen, eerder ‘krabbels’, van Leonardo’s hand bekend, zie
bijvoorbeeld Gregory 2003-2004, p. 332 en Kemp 2007 p. 273 (die de eerste ‘schetsen’ rond 1507-1508
dateert).
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kijken we bijvoorbeeld naar de overgeleverde kopieën, dan zien we tegelijkertijd een zeer
naturalistisch weergegeven naakt en een geïdealiseerde schoonheid. Waarom koos Leonardo voor
deze combinatie van naturalisme en idealisering in zijn Leda en de Zwaan? De onderzoeksvraag die in
deze scriptie centraal staat, luidt dan ook als volgt:
Hoe verhoudt de mate van naturalisme zich tot de mate van idealisering in Leonardo's Leda
en de Zwaan?
Om deze vraag te beantwoorden, is ten eerste onderzocht wat de begrippen ‘naturalisme’ en
‘idealisering’ nu daadwerkelijk inhouden en hoe ze gedefinieerd kunnen worden in relatie tot
Leonardo’s theorie. In de volgende twee hoofdstukken worden de resultaten van de analyse van de
verhouding tussen naturalisme en idealisering in respectievelijk het lichaam van Leda en de
plantenstudies uit de zogeheten Leda-serie beschreven. Bij beide hoofdstukken wordt eerst een
context geschetst, waarbij er ingegaan wordt op Leonardo’s ontwikkeling in zowel praktijk als
theorie2 ten tijde van de ontwikkeling van Leda en de Zwaan. In het hoofdstuk over het figuur van
Leda zal de relatie tussen idealisering en naturalisme worden geanalyseerd met betrekking tot
Leonardo’s gebruik van antieke modellen. Er zal getracht worden een antiek voorbeeld te vinden
voor zijn verloren werk, de Staande Leda. Zoals we zullen zien, is hier maar weinig onderzoek naar
gedaan maar kan het toch interessant licht werpen op Leonardo’s visie op schilderkunst en zijn
conceptie van Leda en de Zwaan. In het hoofdstuk over de plantenstudies worden twee studies uit
de Leda plantenserie geanalyseerd op de mate van idealisering en naturalisme, in relatie tot
Leonardo’s visie op weergave van de natuur en het generatieve thema van Leda en de Zwaan. Om de
verhouding tussen idealisering en naturalisme in Leda en de Zwaan in het algemeen te verklaren, zal
er in het vierde hoofdstuk een verband gelegd worden met de filosofie van microkosmos en
macrokosmos. Zoals hieruit zal blijken, geeft deze filosofie inzicht in Leonardo’s visie op het
kunstenaarschap en biedt het nog een verklaring waarom hij naturalisme en idealisering met elkaar
laat samengaan.
In dit werk zal er steeds verwezen worden naar Leda en de Zwaan als werk van Leonardo, om
omslachtigheid te voorkomen. Wanneer het nodig is voor de duidelijkheid van een analyse of
interpretatie zal er naar specifieke studies of kopieën worden verwezen. De voetnoten worden
gebruikt voor een kritische blik op de gebruikte bronnen, zodat het betoog meer genuanceerd wordt.
Daarnaast wordt regelmatig relevante of interessante informatie vermeld in de voetnoten en wordt
er verwezen naar secundaire bronnen voor meer informatie over een bepaalde kwestie of thema.
2

Zoals bekend zijn de theorieën van Leonardo ons slechts in fragmentarische vorm overgeleverd, in de vorm
van verscheidene manuscripten, veelal bestaande uit losse notities. Deze notities zijn een uiting van Leonardo’s
wens om een kunsttraktaat te schrijven, maar deze heeft hij nooit voltooid.
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1. Naturalisme en idealisering: een verkenning van begrippen
We zullen hier kort ingaan op de begrippen ‘naturalisme’ en ‘idealisering’ en kijken hoe deze in de
theorie van Leonardo passen. Voor de definitie van naturalisme keren we ons naar Summers, die
onderscheid maakt tussen naturalisme, realisme en imitatie. Volgens hem worden deze begrippen
vaak door elkaar gebruikt, maar is het voor een duidelijke definitie noodzakelijk om ze van elkaar te
onderscheiden. Realisme heeft volgens hem meer betrekking op het thema en verwijst naar kunst
met een historische basis. Als we naturalisme dus op deze wijze zouden definiëren, kan gesteld
worden dat Leonardo’s Leda en de Zwaan niet naturalistisch is omdat het een mythologisch thema is.
Daarom is het nodig om onderscheid te maken tussen naturalisme en realisme, omdat kunst met
fantasiefiguren als Leda en de Zwaan juist wel naturalistisch kan zijn.
Daarnaast maakt Summers ook onderscheid met het begrip ‘imitatie’. Volgens hem is dit een
bredere categorie dan naturalisme en behelst het kunst waarin kunstmatige analogieën naar dingen
uit de werkelijkheid gecreëerd worden. Naturalisme kan hierin gezien worden als een subcategorie,
waar het van belang is dat de kunstmatige analogie gegrond is in de optiek, het zicht, met de nadruk
op de relatie tussen licht, donker en kleur. Verschil met imitatie is dat imitatie als grotere categorie
niet altijd per definitie uitgaat van de optiek in de weergave van natuurlijke vormen.3
Naturalisme sluit dus niet zogenaamde ‘onrealistische’ thema’s uit en is imitatie van
natuurlijke vormen zoals deze zich optisch aan de toeschouwer voordoen. Dit zien we ook bij
Leonardo terug in de volgende aantekening uit c. 1510-11:

If the painter wishes to see beauties which will make him fall in love with them, he is a lord
capable of creating them, and if he wishes to see monstrous things that frighten, or those
that are grotesque and laughable, or those that arouse real compassion, he is their lord and
their creator (..) Indeed, whatever exists in the universe through essence, presence, or
imagination, he has it first in his mind and then in his hands, and these are of such excellence

3

David Summers, The judgment of sense: Renaissance Naturalism and the Rise of Aesthetics, Cambridge 1987,
p. 3. Summers gaat in zijn boek ook in op de ontwikkeling van het naturalisme in de Renaissance en de relatie
met de culturele context en esthetiek. In The art of botanical illustration van Wilfrid Blunt (Woodbridge 1994)
wordt de oorsprong van naturalisme in relatie tot botanische studies gezien in de Oudheid, met een ‘revival’ in
de Renaissance (zie bijvoorbeeld p. 1 en hoofdstuk 2 en 3). Kemp beschrijft in Leonardo da Vinci (tent. Cat.
Hayward Gallery Londen, 1989) kort Leonardo’s naturalisme in relatie tot ‘late Gothic naturalism’: “This vein of
direct naturalism had found expression in his native Florence in what is unhelpfully termed ‘late Gothic
naturalism’, which had been inspired not least by manuscript illuminations and tapestries from northern
Europe.” (p. 94, Kemp beschrijft op deze pagina en p. 95 ook de betekenis die naturalisme had voor Leonardo
en zijn tijdgenoten).
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that within a given space of time they have created a proportioned harmony reflecting things
in nature as seen in a single glance.”4

De laatste zin “reflecting things in nature as seen in a single glance” illustreert de optische imitatie
van de natuur. Leonardo’s beschrijving van de kunstenaar als schepper van alles wat hij wenst te
zien, laat daarnaast het belang zien wat Leonardo aan de verbeeldingskracht van de kunstenaar
hecht. Het geeft met andere woorden ruimte voor idealisering.
Wat is idealisering dan precies? Hiervoor keren we ons naar Kwakkelstein’s analyse van
Leonardo’s portretten. Analyse van de portretten lijkt volgens hem aan te tonen dat Leonardo de
gelaatstrekken van zitters stileerde, zodat ze aan zijn ideaalbeeld voldeden. Doel hiervan was volgens
Kwakkelstein dat Leonardo op deze wijze niet alleen de schoonheid van de geportretteerden wilde
benadrukken, maar ook om bijvoorbeeld de heiligheid van figuren als Maria of Anna te illustreren.5
Dat Leonardo in zijn portretten niet puur vanuit natuurlijke observatie werkt, maar naturalisme
combineert met idealisering, blijkt ook uit zijn aantekening uit ca. 1492:

Take a poet who describes the beauty of a lady to her lover and take a painter who figures
her… What poet will put before you with words, O Lover, the true effigy of your idea with as
much truth as the painter?6

Dit citaat illustreert dat Leonardo niet spreekt over de ware beeltenis van de geliefde, maar van zijn
idee, ‘the true effigy of your idea’ van haar.7 Idealisering bij Leonardo gaat dus als volgt te werk: na
natuurlijke observatie van bijvoorbeeld de gelaatstrekken vindt er een stilering door de kunstenaar
plaats om bepaalde ideeën uit te dragen. Vaak betreffen deze ideeën de uitdrukking van een
schoonheidsideaal.
Zoals Kwakkelstein concludeert, gaan naturalisme en idealisering dus samen in werken van
Leonardo. Volgens hem is dit in strijd met Leonardo’s theorie, omdat de ideaaltypen die hij gebruikt
veelal van Verrochio heeft overgenomen.8 In zijn theorie is Leonardo juist fel tegen de overname van
types van andere schilders en legt hij de nadruk op natuurlijke observatie. Dit hoeft echter niet te
betekenen dat idealisering en naturalisme niet samen kunnen gaan: zolang de basis in de natuur is en
idealisering voortkomt uit de verbeeldingskracht van de kunstenaar en niet uit bestaande

4

Geciteerd naar McMahon 1956, vol. 1 no. 35. Datering Pedretti: c. 1510-11
Michael W. Kwakkelstein, Het wezen van de schilderkunst volgens Leonardo da Vinci: Over de verhouding
tussen kunsttheorie en de praktijk van de schilder in de Renaissance, oratie Utrecht 2011, p. 21.
6
Geciteerd naar McMahon 1956 vol. 1 no 22. Datering Pedretti: ca. 1492.
7
Charles Dempsey, The early Renaissance and vernacular culture, Cambridge 2012, p. 36.
8
Kwakkelstein 2011 (zie noot 5), p. 22.
5
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ideaaltypen, kunnen deze tendensen samengaan. Een schilder mag bijvoorbeeld volgens Leonardo
wel een schoonheidsideaal navolgen door de mooiste delen uit de natuur te selecteren:

It seems to me to be no small charm in a painter when he gives his figures a pleasing air, and
this grace, if he have it not by nature, he may acquire by incidental study in this way: look
about you and take the best parts of many beautiful faces, of which the beauty is confirmed
rather by public fame than by your own judgment; for you might be mistaken and choose
faces which have some resemblance to your own.9

Dit schoonheidsideaal is gebaseerd op de natuur, met de verbeeldingskracht van de kunstenaar als
leidraad voor de selectie van de verschillende soorten schoonheden die hij tegenkomt.

9

Geciteerd naar Richter 1939 vol. 1 no. 587. Datering Pedretti: c. 1490-92.

6
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2. Naturalisme en idealisering in het figuur van Leda
Nu we licht hebben geworpen op wat naturalisme en idealisering inhouden, kunnen we ons op de
analyse en interpretatie van het daadwerkelijke werk richten. In dit hoofdstuk zal het figuur van Leda
geanalyseerd worden op de verhouding tussen naturalisme en idealisering. Eerst zal er een context
geschetst worden, waarbij ingegaan wordt op de relatie tussen Leonardo’s interesse in de levensloop
van de mens en Leda en de Zwaan. Daarna zal er worden ingegaan op het antieke model voor
Leonardo’s (mogelijk) verloren werk, de Staande Leda, iets wat nog weinig onderzocht is. Hier zullen
we ons de vraag stellen hoe het gebruik van antieke modellen te rijmen valt met Leonardo’s nadruk
op naturalisme. Met andere woorden: hoe het navolgen van een klassiek schoonheidsideaal samen
kan gaan met naturalisme.

2.1 Leonardo’s interesse in het de levensloop van de mens: van begin tot eind
This work must begin with the conception of man, and describe the nature of the womb and
how the foetus lives in it, up to what stage it resides there, and in what way it quickens into
life and feeds. Also its growth and what interval there is between one stage of growth and
another. What is it that forces it out from the body of the mother, and for what reasons it
sometimes comes out of the mother’s womb before due time.10
Deze aantekening is afkomstig uit c. 1489 en illustreert Leonardo’s interesse in de menselijke
voortplanting.11 Deze interesse komt later ook duidelijk naar voren in Leda en de Zwaan. Er is
namelijk een consensus dat het werk een generatief thema heeft: de unie tussen Leda en de Zwaan,
met als gevolg de kinderen die uit het ei kruipen, dit alles omringd door vruchtbare planten,
onderstrepen allemaal dit thema (zie bijvoorbeeld fig. 3).12 Volgens Kemp bereikt deze fascinatie van
Leonardo zich ten tijde van de Leda een hoogtepunt. Hij relateert daarom Leonardo’s studies van het
vrouwelijk voortplantingsysteem aan de tekeningen van de Leda en bijbehorende plantenstudies.13
Volgens hem kunnen ze allemaal gezien worden als een uiting van Leonardo’s interesse in de
10

Geciteerd naar Richter 1939 vol. 2 no. 797. Datering Pedretti: ca. 1489.
Leonardo’s vroegere interesse zien we bijvoorbeeld ook in de Coïtus studie, Windsor 19097v (fig. 5),
terugkomen. Zie bijvoorbeeld Martin Kemp e.a. Leonardo da Vinci, tent. cat. Londen (Hayward Gallery) 1989, p.
76. Kemp dateert deze studie rond 1492-4.
12
Zie bijvoorbeeld: Martin Kemp, Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, New York
2007, pp. 270-277; Carmen C. Bambach (red.), Leonardo da Vinci: Master Draftsman, tent. cat. New York (The
Metropolitan Museum of Art) 2003, p. 531; William A. Emboden, Leonardo on Plants and Gardens, Londen
1987, p. 108.
13
Zie bijvoorbeeld Windsor 19095 (fig. 6), Leonardo’s tekening van de vrouwelijke genitaliën.
11
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vernieuwing van het leven in zowel mens als natuur.14 Deze interesse komt daarnaast in deze tijd ook
naar voren in zijn studies naar embryologie, zoals de studies Vijf aanzichten van een foetus in de
baarmoeder (fig. 7) en De foetus in de baarmoeder (fig. 8), beiden uit 1510-12.15
Leonardo had in die periode niet alleen oog voor de oorsprong van het leven, maar ook voor
het einde ervan. Hij was zich maar al te bewust van de vergankelijkheid van het leven en de daarmee
gepaarde vergankelijkheid van schoonheid. In het volgende citaat geeft hij uiting aan dit bewustzijn,
waarmee hij tegelijkertijd zijn kennis van klassieke literatuur aantoont in zijn verwijzing naar Helena
van Troje:16
O Time, thou that consumes all things! O envious age, thou destroyest all things and
devourest all things with the hard teeth of the years, little by little, in slow death! Helen, when
she looked in her mirror and saw the withered wrinkles which old age had made in her face,
wept, and wondered to herself why ever she had twice been carried away17.
Deze interesse in het einde van het menselijk leven zien we bijvoorbeeld ook terug in zijn studies van
de zogeheten ‘Honderdjarige’ (fig. 9).18 Hierbij probeerde Leonardo aan te tonen wat de
doodsoorzaak van de man was. Zijn verslag van de laatste momenten van het leven van de man, de
anatomische dissectie en de vergelijking met een tweejarig kind getuigen allemaal van Leonardo’s
fascinatie voor het menselijk leven: van begin tot eind.
In de Leda zien we deze interesse voor het begin van het leven duidelijk terugkomen, in
bijvoorbeeld de pasgeboren kinderen die uit de eieren kruipen (zie bijvoorbeeld fig. 3). Maar als we
het citaat over Helena van Troje aan dit werk relateren, zouden we ook kunnen stellen dat het werk
een bewustzijn toont van het eind van het leven. Volgens Emboden zag Leonardo namelijk in de
schilderkunst een middel om schoonheid te bewaren, die door de natuur en tijd anders verloren
gaat. Emboden ziet hierin de verklaring van het samenkomen van naturalisme en idealisering in
Leonardo’s werken: aan de ene kant toont het Leonardo’s wil om de dynamiek van de natuur weer te
geven en anderzijds zijn wens om de schoonheid van de natuur vast te leggen, zodat de ‘envious age’
er geen grip op kan hebben.19

14

Kemp 1989 (zie noot 11), p. 84. Hij legt daarnaast expliciet het verband met Leonardo’s interesse in de
menselijke voortplanting die ook in deze tijd tot ontwikkeling kwam, zie bijvoorbeeld p. 85.
15
Datering naar Kemp 1989 (zie noot 11).
16
Kemp 1989 (zie noot 11), p. 77.
17
Geciteerd naar MacCurdy 1945 vol 1. c.a. 68 (p. 67). Naar Ovidius, Metamorfosen, Boek XV, regels 232-6. (p.
68). Helena van Troje is een van de kinderen die uit het ei kruipt, zij is namelijk geboren uit de verbintenis
tussen Leda en de Zwaan.
18
Kemp 1989 (zie noot 11) dateert de dissectie in de winter van 1507-08.
19
William A. Emboden, Leonardo on Plants and Gardens, Londen 1987, p. 195.
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2.2 Leonardo’s Leda: een klassieke en aardse schoonheid
In het lichaam van Leda zien we op verschillende wijzen een combinatie van naturalisme en
idealisering terug. Zo kunnen we Leonardo’s studies van Leda’s haar (fig. 4) zien als een kunstmatige
overdrijving van het haar in zijn natuurlijke staat.20 Ook komt deze combinatie in haar lichamelijke
proporties terug: deze demonstreren zowel Leonardo’s studies naar de menselijke anatomie als zijn
zoektocht naar ideale proporties, met als doel de onderliggende wetten van harmonie en schoonheid
weer te geven.21 Ten slotte zien we idealisering en naturalisme ook samenkomen in Leda’s
spiraalvormige houding (fig. 2 en 3). Summers ziet deze houding als Leonardo’s aanpassing van de
klassieke contrapposto, wat hij de figura serpentinata noemt. In deze nieuwe lichaamshouding
combineert Leonardo empirische theorieën over beweging met zijn esthetische visie op compositie,
ofwel naturalisme met idealisering.22
Hoewel deze thema’s allemaal interessant zijn om te onderzoeken, zijn het thema’s die al
uitgebreid behandeld zijn in relatie tot Leonardo’s Leda en de Zwaan. Daarom zullen wij ons voor
deze scriptie richten op een aspect waar nog weinig onderzoek naar is gedaan: het antieke model
20

In deze staat toont het haar volgens Leonardo’s theorie een grote overeenkomst met water, aldus Kemp
1989 (zie noot 11), p. 124. Leonardo stelt dan ook: “Observe the motion of the surface of the water which
resembles that of hair, which has two motions, of which one depends on the weight of the hair, the other on
the direction of the curls; thus the water forms eddying whirlpools, one part of which is due to the impetus of
the principal current and the other to the incidental motion and return flow.” Geciteerd naar Richter 1939 vol.
1 no. 389. Datering Pedretti: c. 1513. Dus zelfs in Leda’s haar brengt Leonardo de eenheid tussen mens en
natuur tot uitdrukking, een belangrijk thema van het werk.
21
Zoals Marani in zijn Leonardo da Vinci: the complete paintings (New York 2000) aantoont, baseerde Leonardo
de universele regels van menselijke proportie op individuele observaties. Door het menselijk lichaam in termen
van proportionele relaties te duiden, kon Leonardo een wiskundige basis ontwikkelen voor de artistieke
weergave ervan. Deze weergave van het menselijk lichaam was niet alleen gebaseerd op observatie, maar ook
op onderliggende wetten van harmonie en schoonheid. Met andere woorden: het menselijk lichaam vormde
een combinatie van naturalisme en idealisering (p. 219). Leonardo’s bekende tekening van de Vitruvius Mens
(fig. 10) uit ca. 1490 illustreert zijn zoektocht naar ideale proporties. Zo schrijft Leonardo: “Vitruvius, the
architect, says in his work on architecture that the measurements of the human body are distributed by Nature
as follows: that is, that 4 fingers make 1 palm, and 4 palms make 1 foot, 6 palms make 1 cubit; 4 cubits make a
man’s height. And 4 cubits make one pace and 24 palms make a man; and these measures he used in his
buildings.” Geciteerd naar Richter 1939 vol. 1 no. 343. Datering Pedretti: c. 1490.
22
Zie voor meer informatie over Leonardo’s aanpassing van de klassieke contrapposto: David Summers,
‘Contrapposto: Style and Meaning in Renaissance Art’, Art Bulletin 59 (1977) nr. 3, pp. 336-361 en David
Summers, ‘Maniera and Movement: The Figura Serpentinata’ Art Quarterly 35 (1972) nr. 3, pp. 269-301.
Volgens Summers had de figura serpentinata voor Leonardo een waarde op zichzelf. De relatie met een
specifiek thema is volgens hem daarom van weinig tot geen belang (Summers 1972, p. 280). Echter, de
spiraalvorm van de Leda heeft zeker een belangrijke rol in de compositie. Pedretti stelt bijvoorbeeld in
Leonardo: A Study in Chronology and Style (Berkeley 1973) dat Leonardo de spiraalvorm associeerde met
iedere bekende natuurverschijning: “He had come to identify every action in Nature as occuring along spiral
lines.” (p. 15) Hij voegt daaraan toe dat deze vorm van contrapposto, die hij provocatief en sensueel noemt, het
erotische aspect van het werk onderstreept (p. 102). Zien we de figura serpentinata op deze wijze, dan kunnen
we stellen dat deze vorm zowel het generatieve thema van het schilderij onderstreept in de erotische
connotatie en een uiting is van Leonardo’s naturalisme is in de relatie met de beweging van
natuurverschijnselen.
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van Leonardo’s uiteindelijke werk, het verloren schilderij van de Staande Leda. (zie fig. 11 voor een
van de kopieën van dit werk, om een beeld te vormen van hoe Leonardo’s werk er mogelijk uit heeft
gezien).23 Hier zijn nog weinig tot geen voorbeelden voor gevonden, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Knielende Leda’s en de kinderen (fig. 2 en 3).24 Opvallend is dat Leonardo geen antieke modellen
heeft gebruikt die specifiek het thema van Leda en de Zwaan hebben. Zoals Árpád Szakolczai
aangeeft, waren er rond 1500 wel dergelijke antieke modellen aanwezig en was er grote kans dat
Leonardo hier mee in aanraking is gekomen.25 Leonardo moet er dus bewust voor hebben gekozen
om deze voorbeelden te negeren. Hoe kunnen we dit verklaren? En hoe kunnen we het gebruik van
een antiek model, van een klassiek schoonheidsideaal, rijmen met Leonardo’s nadruk op
naturalisme?
Om deze vragen te beantwoorden zullen we ons dus richten op het antieke voorbeeld voor
Leonardo’s Staande Leda. Marani schrijft dat er hiervoor geen antiek model is gevonden. Hij noemt
zelf als mogelijke modellen de standbeelden van Terpsichore en Euterpe , afkomstig uit de Villa van
Hadrianus. Hoewel Marani overtuigend bewijs geeft voor de mogelijkheid dat Leonardo in aanraking
is gekomen met deze beelden, is zijn verwijzing naar de Leda slechts gebaseerd op de houding van de
armen van de muzen.26 Bovendien klopt zijn claim dat er geen antiek model voor de Staande Leda is
gevonden niet, omdat Kemp al in 1989 de Venus Pudica aanwees als inspiratie voor Leda’s pose in

23

Zoals in noot 1 al is aangegeven, is er een discussie gaande over de vraag of er wel of niet sprake is geweest
van een voltooide Staande Leda aan de hand van Leonardo. Voor deze scriptie zullen we de aanname maken
dat Leonardo wel een dergelijk werk heeft ontwikkeld (aannemelijk door de verschillende kopieën en
schriftelijk bewijs in de vorm van inventarissen en getuigenissen). Onderzoek naar het antieke model voor deze
versie van Leonardo’s Leda is nog weinig gedaan en heeft daarom de potentie om nieuwe inzichten te geven op
Leonardo’s werk. Daarnaast is voor een lange tijd de invloed van klassieke modellen op Leonardo’s werk
genegeerd. Dit veranderde met Kenneth Clark’s artikel ‘Leonardo and the Antique’ uit 1969, waarin hij voor het
eerst expliciet het verband legde tussen Leonardo en kunst uit de oudheid. Kenneth Clark ziet de oorzaak van
dit negeren van Leonardo’s klassieke invloeden in het romantische concept van de genie in de negentiende
eeuw. Hij noemt hierbij als voorbeeld Richter, die meende dat het niet Leonardo’s ambitie was om welbelezen
te zijn ( p. 1). Sindsdien is er steeds meer aandacht voor de invloed van de klassieken op Leonardo, Marani
wijdt er bijvoorbeeld een heel hoofdstuk aan in zijn werk Leonardo da Vinci. The complete paintings (New York
2000).
24
Voor de kinderen van Leda zijn bijvoorbeeld de putti van het beeld De Nijl van het Vaticaan aangewezen als
mogelijk antiek voorbeeld. Zie Martin Kemp en Alistair Smart. ‘Leonardo’s “Leda” and the Belvedere “RiverGods”: Roman Sources and a New Chronology’, Art History 3 (1980) nr. 2, pp. 168-180. Ook bestaat er een
consensus over het voornaamste voorbeeld van de Knielende Leda tekeningen van Rotterdam en Chatsworth.
Zie bijvoorbeeld Ann H. Allison. ‘Antique Sources of Leonardo’s Leda’, The Art Bulletin 56 (1994) nr. 3., pp. 375384. Zie ook Marani, Leonardo da Vinci. The complete paintings, (New York 2000), p. 268.
25
Árpád Szakolczai verwijst in zijn boek Sociology, Religion and Grace: A Quest for the Renaissance (New York
2007) naar het voorbeeld van een antiek marmeren standbeeld van een Leda die in 1495 in Milaan is gebracht
(p. 210). Kemp (1989, zie noot 11) noemt de aanwezigheid van dergelijke antieke modellen ten tijde van
Leonardo ook kort (p. 65). Dergelijke antieke modellen beelden in de regel Leda en de Zwaan tijdens hun
liefdesdaad af (zie bijvoorbeeld fig. 12). Leonardo stapt af van deze beeldtraditie, door Leda en de Zwaan ná de
daad, met hun kinderen als resultaat, af te beelden.
26
Pietro C. Marani, Leonardo da Vinci. The Complete Paintings, New York 2000, p. 264. Zie p. 260 voor het
marmeren beeld van Terpsichore (2de eeuw na Chr.).

Leonardo da Vinci’s Leda en de Zwaan: tussen naturalisme en idealisering
Steffie Maas 3509656

11

het verloren schilderij.27 Het nadeel van Kemp is weer dat hij zijn stelling niet onderbouwt met
bewijs.28 Daarom zullen wij hier kort proberen te onderzoeken of het mogelijk is dat deze Venus een
antiek voorbeeld zou kunnen geweest zijn voor Leonardo’s Staande Leda.
Van het type standbeeld van de Venus Pudica zijn meerdere kopieën bekend, zoals de Medici
Venus (fig. 13). Bovendien is aan te tonen dat dit type standbeeld in de tijd van Leonardo bekend
was. Hiervoor richten wij ons niet op de Leonardo-literatuur, maar op literatuur over Botticelli. Er
wordt namelijk algemeen aangenomen dat Botticelli een standbeeld van het type van de Venus
Pudica als voorbeeld voor zijn Venusfiguur in het schilderij De Geboorte van Venus uit 1484-86 (fig.
14) heeft gebruikt.
Olson wijst bijvoorbeeld op de Venus pudica, specifiek de Medici Venus, als antiek voorbeeld
voor het figuur van Venus in Botticelli’s De geboorte van Venus. Volgens haar was dit type al
aanwezig in Florence vanaf de tweede helft van de veertiende eeuw.29 Deze stelling onderbouwt ze
niet zelf, maar ze verwijst hiervoor naar Peter Murray’s artikel ‘The continuity of Latinity’. Murray
beschrijft hier een beeldtraditie in de Renaissance, waar men teruggreep op de Venus Pudica als
voorbeeld. Hij wijst hier bijvoorbeeld het type van de Venus Pudica aan als voorbeeld voor Giovanni
Pisano’s representatie van de Deugden op de preekstoel van de Pisa Kathedraal (fig. 15; voltooid in
1310 en dus een mogelijk bewijs dat Olson’s stelling klopt). Het figuur van Prudentia heeft een
houding die duidelijk overeenkomt met die van de Venus Pudica: beiden staan in een contrapposto,
met de rechterhand die de boezem bedekt en de linkerhand voor de schaamstreek.30 Ook de Eva in
Giovanni Pisano’s reliëf uit 1278 van de Verdrijving uit het Paradijs op de Perugia fontein (fig. 16) laat
het type zien, evenals Masaccio’s Eva in diens Verdrijving uit het Paradijs uit 1426-27 (fig. 17).31
Naast een bekende beeldtraditie, is er ook schriftelijk bewijs voor de bekendheid van het
type van Venus Pudica. Zo haalt Murray een passage uit de 1370’s van Benvenuto da Imola, een
commentator van Dante, aan:

27

Kemp 1989 (zie noot 11), p. 65.
Andere auteurs noemen ook kort de Venus Pudica als antiek voorbeeld voor de Staande Leda, zonder
onderbouwing. Zie bijvoorbeeld: Juliana Schiesari, Refiguring Woman: Perspectives on Gender and the Italian
Renaissance, New York 1991, p. 92.
29
Roberta Jeanne Marie Olson, Studies in the later works of Sandro Botticelli, (diss.) Michigan 1983, p. 192.
30
Frank Zöllner wijst in Botticelli. Images of love and spring (München 1998) ook op deze relatie tussen Pisano’s
spreekgestoelte en het type van de Venus Pudica (zie p. 87).
31
Peter Murray, ‘The continuity of Latinity’, Apollo 81 (1965) nr. 38, pp. 298-300. Murray wijst ook op een
trend die zich in de vijftiende eeuw ontwikkelde, voortvloeiend uit een aspect van Romeinse kunst. Hij
beschrijft het als een trend “concerned with an ideal, almost mathematical beauty and grazia.” Als voorbeeld
van deze trend haalt Murray Botticelli’s Geboorte van Venus aan, en ziet de Capitolijnse Venus als antiek
voorbeeld voor het figuur van Venus (p. 301). Deze trend die zich richt op mathematische schoonheid doet ons
denken aan Leonardo’s zoektocht naar ideale proporties zoals we eerder gezien hebben en aandacht voor
grazia kan in verband gebracht worden met het gracieuze figuur van de figura serpentinata.
28
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In a private house in Florence I saw a beautifully wrought marble Venus, represented in the
fashion in which she was once depicted. She was entirely naked, with her left hand covering
her private parts and her right hand before her breasts: it was said to be the work of
Polycletus, but this I do not believe.32

De beschrijving van Benvenuto doet erg denken aan het type van de Venus Pudica, naakt en haar
intieme delen met haar handen bedekkend. Helaas noemt Benvenuto niet expliciet de plaats van het
standbeeld en de naam van de eigenaar, zodat het niet is aan te tonen welk standbeeld hij precies
gezien heeft. Er lijkt ook geen specifieke documentatie uit Leonardo’s tijd te bestaan over de
aanwezigheid van een standbeeld van het Venus Pudica type in Italië. Dergelijke types worden in de
regel pas later duidelijk gedocumenteerd.33 In het zoeken naar concreet bewijs van de aanwezigheid
van een standbeeld van het type Venus Pudica komen we dus steeds uit op indirecte aanwijzingen als
beeldtradities en mogelijke verwijzingen in de literatuur. Het meest overtuigende bewijs lijkt nog een
vergelijking met een standbeeld van het Venus Pudica type met het figuur die we uit kopieën
(bijvoorbeeld fig. 11) van de Staande Leda kennen: de gelijkenis is verbluffend. De
contrappostohouding en het sensuele, voluptueuze figuur van de Venus Pudica zien we duidelijk als
echo terug in de staande Leda’s van de kopieën. Alleen de houding van haar armen is anders: waar
de Venus Pudica haar intieme delen bedekt, slaat Leonardo’s Leda haar beide armen om de zwaan.
Dan rest ons nog wel steeds de vraag: waarom koos Leonardo ervoor om een antieke Venus
als model te gebruiken en niet een Leda? Hemsoll biedt hiervoor een interessante mogelijke
verklaring, dat tevens een licht werpt op de wijze waarop het gebruik van een klassiek model
samengaat met Leonardo’s nadruk op naturalisme. Hemsoll ziet Leonardo’s Leda namelijk als een
berekende kritiek op schilderijen van vergelijkbare onderwerpen die eerder geproduceerd waren.
Vooral Hemsoll’s stelling dat de Leda een directe kritiek op Botticelli’s Geboorte van Venus (fig. 14)
vormt, is voor ons van belang.34 Zoals we eerder zagen, is er al sprake van een mogelijk verband

32

Geciteerd naar Murray 1965 (zie noot 31), p. 299. Murray haalt ook een passage uit Ghiberti’s Commentaren
aan als bewijs, maar aangezien het beeld hier niet beschreven wordt, is dit minder overtuigend dan Imola’s
passage.
33
Christine Havelock stelt bijvoorbeeld in haar boek The Aphrodite of Knidos and her successors: a historical
review of the female nude in Greek art (Ann Arbor 1995) dat de Medici Venus voor het eerst gedocumenteerd is
in 1638, waar het in de Villa Medici in Florence stond. Ook zij onderbouwt de waarschijnlijke aanwezigheid van
e
een dergelijk type in de late 15 eeuw met een verwijzing naar Botticelli’s Geboorte van Venus ( p. 76). Zoals
Havelock aangeeft, is er geen consensus over de datering van de Medici Venus. Dateringen rangeren van 300280 v. Chr. tot 150-100 v. Chr. (p. 77).
34
David Hemsoll, ‘Beauty as an aesthetic and artistic ideal in late fifteenth-century Florence’, in: Francis AmesLewis en Mary Rogers (red.), Concepts of beauty in Renaissance art. Hants 1998, p. 73. Hoewel dit verband
tussen Botticelli en Leonardo vooral door middel van indirect bewijs wordt gelegd, kunnen we wel met direct
bewijs vaststellen dat Leonardo bekend was met Botticelli’s werk. In 1492 schreef hij namelijk over de
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tussen Leonardo’s Leda en Botticelli’s Venus in beider gebruik van de antieke Venus Pudica als model.
Hemsoll’s stelling kan daarom een verklaring vormen voor het feit dat Leonardo bewust geen gebruik
heeft gemaakt van antieke Leda’s, maar zich juist keerde naar antieke Venussen. Maar wat was dan
precies de relatie tussen Botticelli’s Venus en Leonardo’s Leda volgens Hemsoll?
Toen hij na 1500 in Florence terugkeerde, ging Leonardo in zijn geschriften zich niet meer
alleen richten op de wetenschappelijke imitatie van de natuur. Het artistieke klimaat in Florence
bevond zich namelijk in een dieptepunt na Savonarola. Leonardo voelde zich hierdoor gedwongen
zijn eigen positie te versterken, door zich tegen andere visies over de kunst uit te laten. Zo ging hij
tegen de esthetiek van Ficino in. Dit deed hij door Ficino’s filosofie aan te passen en naar zijn eigen
doeleinden te manipuleren. Volgens Hemsoll bereikte hij dit door een kritische heruitvinding te
maken van een van de meest bekende kunstwerken die teruggreep op de filosofie van Ficino: De
Geboorte van Venus van Botticelli.35
Ficino’s esthetische filosofie ging namelijk uit van de stelling dat schoonheid als een
uitdrukking van de innerlijke ziel gezien kan worden. In de kunst moeten vorm en uiterlijk van een
lichaam dan ook de spirituele schoonheid van de ziel uitdrukken. Lichamen en andere wereldlijke
objecten zijn volgens hem lichamelijke equivalenten van hogere vormen of ideeën, die de menselijke
ziel kan waarnemen. Kunst moet dus gebaseerd zijn op vormen of ideeën die aanschouwd zijn door
de ziel van de kunstenaar. Hierdoor vond Ficino wetenschappelijke imitatie van natuur niet van
belang, voor hem stond de zoektocht naar schoonheid altijd voorop. Kunst was volgens hem ook
meer een correctie van de natuur: kunst stond hierdoor bij hem in een hogere hiërarchie dan de
natuur. Dit gaat natuurlijk regelrecht tegen Leonardo’s theorie in, die de natuur als basis zag van de
kunst.36
Waar Leonardo juist de schoonheid in de natuur zag, relateerde Ficino schoonheid door het
primaat van het idee en de vorm juist aan wat Hemsoll disegno noemt. Botticelli geeft uitdrukking
aan deze filosofie in zijn Geboorte van Venus, waar hij met duidelijke lijnen en subtiel kleurgebruik
probeert de volledige aandacht te vestigen op de schoonheid van Venus. Het doel hiervan is om haar
kunstenaar: “He is not versatile who does not love equally love all things that are contained in painting. For
example, if one does not like landscape, he esteems it a matter of brief and simple investigation, as when our
Botticelli said, that such study was vain, because by merely throwing a sponge full of diverse colors at wall, it
left a stain on that wall, where a fine landscape was seen. It is really true that various inventions are seen in
such a stain. I say that a man should look into it, and find heads of men, diverse animals, battles, rocks, seas,
clouds, woods, and similar things, and note how like it is to the sound of bells, in which you can hear what you
lie. But although those stains give you inventions they will not teach you to finish any detail. This painter of
whom I have spoken makes very dull landscapes.” Geciteerd naar McMahon 1956 vol. 1 no. 93.
35
Hemsoll 1998 (zie noot 34), pp. 72-73.
36
Zo stelde Leonardo: “(…) for painting is born of nature – or, to speak more correctly, we shall call it the
grandchild of nature; for all visible things were brought forth by nature, and these her children have given birth
to painting. Hence we may justly call it the grandchild of nature and related to God.” Geciteerd naar Richter
1939 vol. 1 no. 652. Datering Pedretti: c. 1490-92
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identiteit als personificatie van de goddelijke liefde als een filosofisch ideaal en als metaforische
belichaming van de meest nobele van alle aardse verlangens, de liefde, te benadrukken. Met andere
woorden: haar uiterlijke schoonheid is een uitdrukking van haar innerlijke spiritualiteit in haar
hoedanigheid als liefdesgodin. Er is slechts oppervlakkig sprake van naturalisme: idealisering voert de
boventoon in het figuur van Venus. 37
Doordat Leonardo net als Botticelli een mythisch, geïdealiseerd naakt figuur afbeeldt in een
landschap, ziet Hemsoll Leonardo’s Leda en de Zwaan als een directe kritiek op Botticelli’s Geboorte
van Venus. In tegenstelling tot Botticelli’s Venus vertoont Leonardo’s Leda bijvoorbeeld een grotere
mate van naturalisme. Leonardo besteedt namelijk duidelijk meer aandacht aan verkorting en
modellering in licht en schaduw. Ook heeft hij het antieke voorbeeld van de Venus Pudica anders
behandeld. Bij Botticelli is dit type gebruikt om als personificatie van goddelijke liefde en schoonheid
te dienen. Leonardo laat volgens Hemsoll zien dat, hoewel het vrouwelijk naakt op een Venus lijkt,
haar identiteit beter bij Leda past. Leda kan namelijk als een paradigma van aardse schoonheid
gezien worden, die volgens Leonardo ook liefde kan stimuleren.38
Zoals we al weten, was Leda een aardse sterveling die volgens de mythe het object van
goddelijk verlangen was. Niet de goddelijke Venus is dus in staat om liefde op te wekken, ook de
aardse Leda kan dit bereiken volgens Leonardo.39 Tegenover de filosofische schoonheid van
Botticelli’s Venus, plaatst Leonardo dus een meer aardser schoonheidsideaal. Waar bij Ficino en
Botticelli schoonheid boven natuur wordt geplaatst, worden beiden in Leonardo’s Leda weer
gelijkgesteld. Met andere woorden: Leonardo laat in zijn Leda bewust idealisering en naturalisme
samengaan, en stelt ze op gelijke voet.
Leda en de Zwaan kan mogelijk dus worden gezien als een kritiek van Leonardo op het
schoonheidsideaal van Ficino en Botticelli. Dit kan verklaren waarom hij een antiek voorbeeld in de
vorm van de Venus Pudica als model voor zijn Leda heeft genomen. Tevens geeft het een mogelijke
verklaring voor Leonardo’s opmerking “It is better to imitate the antique than modern work”:40
imiteren van de antieken is beter dan het imiteren van eigentijdse kunstenaars, omdat zijn
waardering voor eigentijdse kunstenaars als Botticelli niet hoog was.41 Leonardo keerde zich volgens
Marani daarom tot de antieken uit de noodzaak goede modellen en leraren te vinden.42 Zijn

37

Hemsoll 1998 (zie noot 34), pp. 68-70.
Leonardo schreef bijvoorbeeld: “What moves you, man, to abandon your home in town and leave relatives
and friends, going to country places over mountains and up valleys, if not the natural beauty of the world
which, if you consider well, you know you enjoy with the sense of sight alone?” Geciteerd naar McMahon 1956
vol. 1 nr. 42. Datering Pedretti: c. 1505-1510.
39
Hemsoll 1998 (zie noot 34), p. 73.
40
Geciteerd naar Richter 1939 vol. 1 no. 487. Datering Pedretti: c. 1490-92.
41
Marani 2000 (zie noot 26), p. 329.
42
Marani 2000 (zie noot 26), p. 330.
38
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bewondering voor de antieken komt duidelijk naar voren in het gedicht uit 1508 dat zijn vriend
Piattini Piatti op zijn verzoek over hem schreef:

Ik ben niet Lysippus, noch Apelles, noch Polycleitus,
noch Zeuxis, noch ben ik de edele Myron.
Ik ben Leonardo de Florentijn, van het geslacht Da Vinci.
Bewonderaar van de antieken en hun dankbare leerling.
Ik ben tekort geschoten in het bereiken van zuivere symmetrie.
Ik heb gedaan wat ik kon. Moge het nageslacht mij vergeven.43

Marani stelt daarnaast dat Leonardo’s sterke naturalistische tendens, observatie van de
natuur, ook gedreven is door de wil om zich van de eigentijdse traditie los te maken. Volgens Marani
kunnen we dan als antwoord geven op de vraag die Leonardo zichzelf stelde, namelijk “Which is best,
to draw from nature or from the antique?”44, dat Leonardo aan beide evenveel waarde hechtte,
omdat hij in beiden de mogelijkheid zag om te ontsnappen aan de bagage van de heersende ideeën
over kunst in zijn tijd.45 Leonardo’s gebruik van de antieke Venus Pudica als model voor zijn Leda
illustreert dus zowel zijn bewondering voor de kunst van de antieken, als zijn dialoog met eigentijdse
kunstenaars als Botticelli. Als alternatief voor de onnaturalistische, spirituele schoonheid van
Botticelli’s Venus biedt Leonardo ons een nieuw schoonheidsideaal in de vorm van Leda: ook
gebaseerd op het klassieke schoonheidsideaal, maar tot leven gebracht met een sterke
naturalistische tendens en een meer aardse schoonheid.

43

Geciteerd naar Kwakkelstein 2011 (zie noot 5), p. 24. Vertaald naar Villata, ‘Mirator veterum’, in: Carlo
Pedretti (red.) Achademia Leonardo da Vinci 4 (1991), pp. 253-354.
44
Geciteerd naar Richter 1939 vol. 1 no. 486. Datering Pedretti: ca. 1490-1492.
45
Marani 2000 (zie noot 26), p. 329. Bovendien werd naturalisme in de oudheid ook hoog geacht, zoals
bijvoorbeeld te lezen valt in Plinius’ Naturalis Historia. Kwakkelstein 2001 (zie noot 5) ziet daarom Leonardo’s
nadruk op naturalisme onder andere in relatie met zijn bewondering voor de antieken (zie bijvoorbeeld pp. 67).
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3. Naturalisme en idealisering in de Leda plantenstudies
Hoewel het figuur van Leda een prominente plaats inneemt in Leonardo’s werk, moet de natuur
zeker niet vergeten worden. In dit hoofdstuk zal er dan ook een analyse worden gemaakt van enkele
plantenstudies uit de zogeheten Leda serie. De opzet van het hoofdstuk is hetzelfde als het vorige:
eerst zal er een context worden geschetst met een beschrijving van Leonardo’s visie op de natuur,
waarna enkele studies geanalyseerd zullen worden op de verhouding tussen naturalisme en
idealisering.

3.1 Het naturalisme van Leonardo
Hoe kunnen we de Leda plantenstudies plaatsen in de context van Leonardo’s theorie en zijn tijd?
Emboden stelt ten eerste dat als we Leonardo met zijn tijdgenoten als Mantegna, Ghirlandaio,
Botticelli en Perugino vergelijken, we zien dat hij zich onderscheidt in de vitaliteit van zijn
plantenstudies. In tegenstelling tot andere kunstenaars van zijn tijd, maakte Leonardo namelijk geen
gebruik van formele definities in zijn plantenmotieven, maar ging hij uit van natuurlijke observatie.46
Leonardo hield zich niet alleen met de iconografie van planten bezig, maar hield ook rekening met de
ecologische context, botanische correctheid en in welke seizoenen de planten bloeiden.47 Hij brengt
daarnaast zijn landschappen tot leven door zijn secure weergave van licht en schaduw. Emboden ziet
46

Meyer en Glover wijzen in hun artikel ‘Botany and Art in Leonardo’s “Leda and the Swan”’ (Leonardo 22
[1989] nr. 1) ook op dit verschil, en vestigen aandacht op de opvallende dynamische en accurate wijze waarop
Leonardo’s plantenstudies zijn weergegeven. Dit is bijzonder, omdat in de vroege zestiende eeuw de
botanische kennis beperkt was en er geen sprake was van een systematische classificatie van planten, deze
kwam pas twee eeuwen later met het werk van Carolus Linnaeus (p. 80). In Leonardo da Vinci, Master
draftsman (Carmen C. Bambach [red.], tent. cat. New York The Metropolitan Museum of Art 2003) wordt er
verwezen naar notities van Leonardo uit 1508-12, waarin hij zijn voornemen beschrijft om zijn studies van
planten te ordenen naar thema. Volgens de auteurs was het daarom mogelijk Leonardo’s wens om een
botanische verhandeling te schrijven. Deze verhandeling zou zich onderscheiden van botanische geschriften uit
de Middeleeuwen en Renaissance, die vooral een medische functie hadden. Indien voltooid, zou het de eerste
botanische verhandeling zijn in moderne zin, met gedetailleerde wetenschappelijke illustraties en tekstuele
toelichting (p. 537). Echter, aangezien Leonardo niet expliciet naar de compositie van een dergelijke
verhandeling verwijst, blijft dit speculatie. Karen M. Reeds stelt bijvoorbeeld in ‘Leonardo da Vinci and
Botanical Illustration: Nature Prints, Drawings, and Woodcuts ca. 1500’ (Hants 2006) dat Leonardo zijn
botanische studies wel in relatie tot zijn schilderstraktaat zag, waarbij hij schilders van voorschriften voor de
juiste weergave van planten zou voorzien (zie bijvoorbeeld pp. 220-221).
47
Emboden 1987 (zie noot 19), p. 139. Volgens Reeds 2006 (zie noot 46) getuigen Leonardo’s gedetailleerde
beschrijvingen van planten van het belang die hij hechtte aan de imitatie van de natuur. Zijn beschrijvingen zijn
op elk denkbaar aspect gericht: op de grootte van de planten, de plaats waar de plant groeit en wanneer het in
bloei staat, wat de natuurlijke kleuren zijn, de proporties van de verschillende delen, en de verschillen met
andere planten. Deze kwesties worden ook nog eens allemaal in de context van de schilderkunst gezet: waar
past een plant in de compositie? Kan de aanwezigheid ervan bijdragen aan de duiding van de setting van het
schilderij? Hoe verhouden de natuurlijke kleuren zich tot de andere kleuren in het schilderij (p. 222)?
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in de plantenstudies van Leonardo dan ook een nieuwe vorm van naturalisme.48 Daarom moeten we
bij onderzoek naar de weergave van natuur in de Leda niet alleen kijken naar de plantenstudies,
maar ook naar de vitaliteit waarmee de natuur is afgebeeld. Dit kunnen we ook relateren aan
Leonardo’s theorie. Zoals we al in het vorige hoofdstuk zagen, was het thema van vruchtbaarheid en
generatie in de Leda iets wat Leonardo tijdens de conceptie van dit werk bezighield. Ook de enorme
kracht van de natuur interesseerde hem in deze tijd.49
De kracht van de natuur was iets wat Leonardo al lang fascineerde. Hij kon schilderkunst en
de natuur zelfs niet los van elkaar zien:

If you despise painting, which is the sole imitator of all visible works of nature, you will
certainly despise a subtle invention which brings philosophy and subtle speculation to the
consideration of the nature of all forms – the sky and the land, plants, animals, grass, and
flowers – which are surrounded by shade and light. And truly this is a science and the
legitimate issue of nature; for painting is born of nature – or, to speak more correctly, we
shall call it the grandchild of nature; for all visible things were brought forth by nature, and
these her children have given birth to painting. Hence we may justly call it the grandchild of
nature and related to God.50

De schilderkunst heeft daarnaast volgens Leonardo namelijk een even hoog waarheidsgehalte als de
natuur. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de dichtkunst kan schilderkunst volgens Leonardo het geheel
van de waarheid gelijktijdig, in één oogopslag, tonen.51Deze gelijktijdigheid vormt voor Leonardo de
essentie van harmonie. En harmonie is voor Leonardo de essentie van de natuur.52
Leonardo ontwikkelde door de loop der jaren zijn visie op de natuur. Ingensiep ziet
bijvoorbeeld een ontwikkeling in Leonardo’s beschrijvingen van planten. Volgens hem begint
Leonardo namelijk meer beschrijvend en gericht op de kunst, maar begeeft hij zich in de loop der tijd
meer op het vlak van analyse van natuurwetten. Rond 1510, dus rond de tijd van de Leda
plantenstudies, is zijn interesse meer wetenschappelijk, en probeert hij de aard van planten te
bepalen door middel van experimenteel onderzoek naar oorzaken en werking in natuurlijke

48

Emboden 1987 (zie noot 19), p. 139.
Emboden 1987 (zie noot 19) geeft een vage datering van voor 1510 aan.
50
Geciteerd naar Richter 1939 vol. 1 no. 625. Datering Pedretti: 1490-92.
51
Leonardo schreef bijvoorbeeld: “The poet cannot give you in words the true shape of the parts of which the
whole is composed, as can the painter who places it before you with the same truthfulness that is in nature.”
Geciteerd naar McMahon 1956 vol. 1 no. 41. Datering Pedretti: c. 1508-10
52
Dit belang dat Leonardo aan harmonie hechtte, zagen we ook al terug in zijn zoektocht naar ideale proporties
in het menselijk lichaam (zie noot 21).
49
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processen.53 Leonardo zag de natuur niet als statisch en een simpele opeenvolging van
gebeurtenissen, maar als een dynamisch geheel met processen die zich gelijktijdig voordoen.54 Clark
ziet deze ontwikkeling in Leonardo’s denken als resultaat van zijn ontelbare observaties: de feiten die
hij had verzameld waren te groot in aantal en te complex geworden en hebben hem geleid naar een
conclusie dat de natuur niet in wetmatigheden gevangen kan worden. De basis van alle fenomenen
was namelijk verandering en beweging.55 Deze ontwikkeling in Leonardo’s denken zien we ook in zijn
werk terug, bijvoorbeeld in zijn tekeningen van rotsen.56
Hoe zit het dan met de Leda plantenstudies? Volgens Emboden zijn ook deze getuige van een
poging om deze dynamiek van de natuur weer te geven. In elke studie, aldus Emboden, zien we een
bewustzijn van het procesmatige karakter van de natuur. Nooit zijn dergelijke studies statisch.
Emboden voegt hieraan toe dat Leonardo in de schilderkunst ook een middel zag om schoonheid te
bewaren, die door de natuur en tijd anders verloren gaat. Dit zagen we ook al in het vorige
hoofdstuk, bij bijvoorbeeld het citaat over de vergane schoonheid van Helena van Troje. Als concreet
voorbeeld voor deze visie in Leonardo’s plantenstudies wijst Emboden naar de Ster van Bethlehem
(fig. 20). Volgens hem zijn de overdreven curvilineaire vormen van deze plant tegelijkertijd een uiting

53

Hans Werner Ingensiep, ‘Leonardo da Vinci und die Natur der Pflanze um 1500‘ In: Frank Fehrenbach (red.)
Leonardo da Vinci. Natur im Übergang, München 2002, p. 306. Kemp 1989 (zie noot 11) signaleert ook deze
ontwikkeling, maar stelt wel: „... the plant studies, undertaken in the final dozen years of his career, indicate
that nature retained its freshness of delight for him in the face of his remorseless desire to codify natural
causes and effects.” (p. 94)
54
Emboden 1987 (zie noot 19), p. 195.
55
Kenneth Clark, ‘Leonardo da Vinci: A Note on the Relation Between his Science and his Art’, History Today 2
(1952) nr. 5, p. 301. In 1515 schreef Leonardo over dit bewustzijn dat de mens de natuur niet volledig kan
doorgronden: “Oh! Speculators on things, boast not of knowing the things that nature brings about; but rejoice
if you know the end of those things which you yourself devise” Geciteerd naar Richter 1939 vol. 2 nr. 1205.
Datering Pedretti: c. 1515.
56
Windsor 12394 (fig. 18), de tekening van de Horizontale uitloper van een rots laat Leonardo’s bewustzijn van
natuur in beweging zien. Kemp 1989 (zie noot 11) dateert deze tekening rond 1510-1513 (p. 108). Marani 2000
(zie noot 26) volgt hem in deze datering (p. 304). Zoals Kemp aangeeft, is het een tekening uit een serie van
late tekeningen van geologische structuren waarin strata een ritmische opstelling aannemen. Kemp vergelijkt
de tekening met die van Een rivier, stromend door een rotsachtig ravijn met vogels in de voorgrond (fig. 19) uit
c. 1483, om Leonardo’s ontwikkeling te duiden: waar de vroegere tekening relatief schematisch is, is de
tekening van de rots meer complex, gedetailleerd en overtuigender in ruimte. Deze tekening en anderen uit de
serie illustreren volgens Kemp Leonardo’s bewustzijn van de veranderingen die de natuur ondergaat (p. 108).
Marani vergelijkt dezelfde tekeningen met elkaar en trekt hierbij een soortgelijke conclusie: “On closer
examination, we see that the underlying conception of nature in each is quite different. In the first, the artist’s
vision of nature is still rather static, despite the depiction of flowing water (…) The second drawing, in contrast
shows a confused vision of the world as perpetually active: giant rock strata seem to be moving, as if Leonardo
had captured them in the instant after a cataclysm or natural catastrophe.” (pp. 104-105). Zie ook Clark 1952
(zie noot 55), p. 310.
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van Leonardo’s esthetiek in het zoeken naar een manier om de natuur vast te leggen, en een uiting
van zijn wil om de dynamiek ervan weer te geven.57 Net als bij het lichaam van Leda is er dus bij de
plantenstudies ook sprake van een combinatie van esthetische overwegingen en observatie van de
natuur, van idealisering en naturalisme. We zullen ons daarom nu gaan richten op enkele van de
Leda plantenstudies, om te kijken hoe deze combinatie hierin terugkomt en met welk doel.

57

Emboden 1987 (zie noot 19), p. 195.
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3.2 De Leda plantenstudies: een analyse
In hoeverre kunnen we stellen dat er sprake is van naturalisme en idealisering in de plantenstudies?
In antwoord hierop stelt Kemp dat de tekeningen van de Leda plantenserie waarschijnlijk een
combinatie zijn van bestudering van de natuur en het gebruik van eigen verbeelding. Om dit te
verklaren vergelijkt Kemp de procedure van de totstandkoming van deze plantenserie met dat van
zijn anatomische studies. Bij beide studies wordt volgens Kemp de nadruk gelegd op onderliggende
patronen, zodat observatie samengaat met analytische demonstratie.58 Meyer en Glover erkennen
daarnaast dat Leonardo bereid was om zijn natuurlijke observatie aan te vullen met eigen inventie,
maar wijzen als reden hiervoor aan dat Leonardo dit deed vanwege esthetische redenen.59
Hoogstwaarschijnlijk is een combinatie van deze twee argumenten de reden dat Leonardo
idealisering en naturalisme liet samengaan in zijn plantenstudies, want zoals we hebben gezien hecht
hij aan zowel kennis van onderliggende patronen en aan esthetische aspecten veel waarde.
Daarnaast speelt het mythologische thema van Leda en de Zwaan ook een rol in de
combinatie van idealisering en naturalisme in de plantenstudies. Volgens Kemp passen deze namelijk
goed in het generatieve thema van het schilderij: ze onderstrepen dit thema dat voornamelijk
gerepresenteerd wordt door de unie tussen Leda en de zwaan.60 Hoe Leonardo dit precies bereikt en
wat de relatie is met idealisering en naturalisme, zullen we proberen aan te tonen door twee van de
plantenstudies nader te analyseren: die van de Lisdodde en de bekende Ster van Bethlehem. De keus
is op deze studies gevallen omdat ze in de literatuur worden geïnterpreteerd als vertegenwoordiging
van de respectievelijk mannelijke en vrouwelijke generatieve krachten. Ze vormen tezamen dus een
goede illustratie van Kemp’s stelling dat ze de generatieve kracht van de unie tussen Leda en de
zwaan, vrouw en mannelijke god, versterken.

58

Kemp 1989 (zie noot 11), p. 123.
Meyer en Glover 1989 (zie noot 46), p. 76.
60
Kemp 1989 (zie noot 11), p. 123.
59
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Ster van Bethlehem (Ornithogalum umbellatum)61
Deze bekende plantenstudie62 (fig. 20) verenigt duidelijk Leonardo’s natuurlijke observatie met zijn
artistieke overwegingen. Hier zien we Leonardo’s bewustzijn van de ecologische interesse terug,
omdat de Ster van Bethlehem goed past in de moerassetting van Leda en de Zwaan. 63 Bovendien is
het een lenteplant, wat goed past bij het generatieve thema van het werk.64 Als we naar het uiterlijk
van de plant kijken, lijken de lange, dunne bladeren in een correcte verhouding te staan tot de
bloemstengels. Echter, zoals Meyer en Glover aantonen, zijn ze in de tekening meer vloeiend en
scherp gebogen afgebeeld dan we in de natuur terugzien (zie bijvoorbeeld voor vergelijking met een
echte plant fig. 21). 65
Deze artistieke aanpassing van Leonardo heeft volgens Emboden een duidelijke functie. Ten
eerste plaatst hij de curvilineaire, vloeiende vormen van de Ster van Bethlehem in de context van
Leonardo’s interesse in de beweging van water, die zich in die tijd op een hoogtepunt bevond.66 Op
deze wijze kan de Ster van Bethlehem gezien worden als een uiting van Leonardo’s interesse in en
visie op de dynamische krachten van de natuur. 67 Ten tweede ziet Emboden in de curvilineaire
vormen van de Ster van Bettlehem een echo van Leda’s spiraalvormige figuur, die we in het vorige
hoofdstuk als de figura serpentinata hebben leren kennen.68 Hierbij wijst hij op de spiraal van de
Leda die zich herhaalt in de zwaan en de Ster van Bethlehem onder haar linkervoet (zie bijvoorbeeld
fig. 2). De herhaling van deze spiraalvorm in verschillende elementen van het werk interpreteert
Emboden niet als een puur esthetische keuze, maar een die getuigt van Leonardo’s interesse in de
relatie tussen mens en natuur.69
61

Verschillende auteurs, waaronder Emboden 1987 (zie noot 19), Meyer en Glover 1989 (zie noot 46),
verwijzen naar de aanwezigheid van drie andere planten op deze pagina. Om dit onderzoek beperkt te houden,
wordt hier echter niet op ingegaan. Emboden dateert de Ster van Bethlehem op basis van stijl rond 1506-08,
hoewel hij ook notie maakt van de mogelijk latere datering rond 1513-14.
62
Zoals Meyer en Glover 1989 (zie noot 46) aangeven, verschijnt de Ster van Bethlehem zowel in Leonardo’s
voorbereidende tekeningen van de Leda als in eigentijdse kopieën van het werk.
63
Carlo Pedretti, Leonardo da Vinci: nature studies from the Royal Library at Windsor Castle, tent.cat. Milaan
(Sforza Kasteel, Sala delle Assse) 1982, p. 35. Zie ook deze pagina voor discussie van chronologie van de
tekeningen.
64
Celia Fisher, Flowers of the Renaissance, Londen 2011, p. 112.
65
Meyer en Glover 1989 (zie noot 46), p. 78.
66
Deze interesse in de beweging van water zie je bijvoorbeeld terug in de serie tekeningen die de Zondvloed
serie wordt genoemd.
67
Emboden 1987 (zie noot 19), p. 144. Deze relatie tussen de bewegingen van water en de curvilineaire
vormen in de Ster van Bethlehem wordt ook door Pedretti 1982 (zie noot 63) gelegd (p. 36), evenals door de
auteurs van Leonardo da Vinci: Master draftsman (Carmen C. Bambach [red.] tent. cat. New York The
Metropolitan Museum of Art 2003), p. 537.
68
Emboden 1987 (zie noot 19), p. 139.
69
Emboden 1987 (zie noot 19) komt dan ook tot de passende conclusie dat: “The flora depicted in Leda
becomes almost an extension of the systems that Leonardo understood to be operative in her body (…)
Leonardo must have seen nature embodied in this creation, and for him that elegant form of Leda was the
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Daarnaast ziet Emboden de herhaling van de spiraalvorm in het figuur van Leda en de Ster
van Bethlehem als een manier om de relatie tussen de twee te benadrukken. De Ster van Bethlehem
kan volgens hem daarom ook als een echo van Leda’s vrouwelijke generatieve krachten gezien
worden. Meyer en Glover zien deze krachten ook in de bloem vertegenwoordigd, maar trekken
hierbij expliciet de vergelijking met de Lisdodde. Volgens hen vormt de curvilineaire Ster van
Bethlehem een tegenpool van de rechtlijnige Lisdodde.70 Maar wat is dan de functie van deze
tegenstelling? Om dit te beantwoorden, keren we ons naar een analyse van Leonardo’s Lisdodde.

Lisdodde (Typha latifolia)
Ook deze plantstudie (fig. 22) lijkt volgens Meyer en Glover deels naar de natuur getekend, maar
toch zien ze ook sterk Leonardo’s hand. In de natuur zijn de bladeren gewoonlijk hoger dan de
bloemstengel, wat niet het geval is in Leonardo’s tekening (zie voor vergelijking met de echte plant
fig. 23). Daarom zien Meyer en Glover hier een samenkomst van naturalistische en artistieke
tendensen.71
Pedretti stelt dat ook deze waterplant zeer goed aansluit bij de moerassetting van de Leda.
Ook wijst hij op de vaak erotische symboliek van deze plant in de representatie van vrouwelijk
naakt.72 We zouden dus kunnen stellen dat er al sprake was van een beeldtraditie met betrekking tot
de lisdodde, hoewel Pedretti’s verwijzing naar erotische symboliek niet nader toegelicht wordt.
Hiervoor moeten we ons naar Emboden keren.
Ook Emboden wijst op de opvallende aanwezigheid van de meer rechtlijnige Lisdodde tussen
de steeds maar terugkerende spiraalvorm in Leda en haar omgeving.73 Hij ziet in deze plant duidelijk
een fallisch symbool. Meyer en Glover sluiten aan bij deze interpretatie van de Lisdodde als symbool
voor de mannelijke generatieve kracht van de natuur, en wijzen ook op de functie van het
benadrukken van de bloemrijke omgeving.74 De auteurs definiëren dus allemaal de rechtlijnige
Lisdodde in relatie tot de overheersende curvilineaire vormen in het werk.75 Waar de curvilineaire
repository for all of the organs of his studies, the systems that constituted the ultimate system, and the plants
an extension of the forces of nature.” (p. 108)
70
Meyer en Glover 1989 (zie noot 46), p. 77.
71
Ibidem.
72
Zoals bij een prent van de verloren Diana van Rosso of Parmigianino het geval is (Pedretti 1982 [zie noot 63],
p. 36.)
73
Emboden 1987 (zie noot 19) verwijst hier specifiek naar de Knielende Leda van het Boymans van Beuningen
Museum te Rotterdam.
74
Meyer en Glover 1989 (zie noot 46), p. 76.
75
Interessant is dat zowel de lisdodde als de Ster van Bethlehem ook in werken van Botticelli voorkomen. Zo
zien we de Ster van Bethlehem verschijnen in Botticelli’s Primavera: tevens een werk met een generatief thema
(Fisher 2011 [zie noot 64], p. 112). De lisdodde heeft daarnaast een plaats in de al eerder genoemde Geboorte
van Venus. Zöllner 1998 (zie noot 30) interpreteert deze plant ook als fallisch symbool. Volgens hem kan de
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vormen, zoals die van de Ster van Bethlehem, als representatie van de vrouwelijke generatieve
krachten gezien kunnen worden, vertegenwoordigt de rechtlijnige lisdodde dus de mannelijke
generatieve krachten.76
De plantenstudies van de Ster van Bethlehem en de Lisdodde dragen beide dus bij aan het
generatieve thema van Leda en de Zwaan, in hun vertegenwoordiging van respectievelijk vrouwelijke
en mannelijke generatieve krachten. Dit kan een verklaring vormen voor de combinatie van
naturalisme en idealisering die we in beide plantenstudies gezien hebben: de overdrijvingen leggen
meer nadruk op de generatieve symboliek van de planten, waar de naturalistische aspecten nog
steeds getuigen van het belang dat Leonardo aan observatie van de natuur hechtte. De vitaliteit
waarmee de planten zijn afgebeeld zijn daarnaast een uiting van het generatieve thema van Leda en
de Zwaan, evenals Leonardo’s bewustzijn van de dynamiek van de natuur.

lisdodde gezien worden als een symbolische verwijzing naar het geamputeerde lid van Uranus, dat volgens de
mythe in zee werd gegooid en veranderde in Venus (p. 93). Ook hier heeft de lisdodde dus een erotische
connotatie. Zöllner ziet het feit dat de lisdodde in zowel Botticelli’s Geboorte van Venus als Leonardo’s Leda en
de Zwaan terugkomt als mogelijk bewijs dat er in die tijd een beeldtraditie bestond, waarbij de lisdodde
symbool stond voor het mannelijk lid (pp. 97-98). Voor ons is het echter een interessante vraag of Leonardo
ook op dit vlak bewust de dialoog over schilderkunst aanging met Botticelli. Het feit dat de lisdodde door
Botticelli aan de kust geplaatst werd, terwijl het geen zoutwaterplant is, zou een kritiekpunt kunnen geweest
zijn van Leonardo. Dat Leonardo wel rekening hield met de ecologische context van zijn planten en
tegelijkertijd de symbolische waarde ervan kon behouden, zou mogelijk gezien kunnen worden als een
correctie op Botticelli’s gebruik van planten in zijn schilderkunst. Waar Leonardo’s Leda een uiting was van
Leonardo’s schoonheidsideaal tegenover dat van Botticelli, zou dit dus een uiting kunnen zijn van zijn visie op
de natuur tegenover Botticelli’s visie. Zoals we in Leonardo’s aantekening in noot 34 al zagen, uitte hij deze
kritiek op Botticelli’s weergave van de natuur ook in zijn theoretische geschriften.
76
De zwaan, wiens nek ook de curvilineaire vorm van Leda volgt, lijkt een uitzondering te vormen op deze
theorie. De zwaan zou namelijk de mannelijke generatieve kracht moeten vertegenwoordigen, omdat het een
mannelijke god in dierengedaante moet voorstellen. De rol van de zwaan wordt in de literatuur over
Leonardo’s Leda vaak genegeerd, dus het zou een interessant onderwerp van onderzoek zijn. Helaas past een
dergelijk onderzoek niet binnen het bestek van deze scriptie, maar het is goed om je bewust te zijn van het feit
dat deze theorie niet waterdicht lijkt te zijn.
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4. De eenheid tussen mens en natuur: Microkosmos en
macrokosmos
Man is said by the ancients to be a lesser world, and to be sure, the use of this name is well
employed, since, insofar as man is composed of earth, water, air, and fire, this body of the
earth is his likeness.77

Deze analogie tussen het lichaam van de wereld en het lichaam van de mens schreef Leonardo begin
jaren ’90 van de vijftiende eeuw. Uit dit citaat blijkt dat Leonardo een analogie zag tussen mens en
natuur. Deze analogie gaat terug op de filosofie van de microkosmos en macrokosmos, een filosofie
die al teruggaat op de Timaeus van Plato, maar nog steeds invloed had in Leonardo’s tijd.78 Deze
filosofie is voor ons van belang, omdat het ons nog een interessant inzicht kan geven op de
verhouding tussen naturalisme en idealisering in Leda en de Zwaan.
Wat houdt de filosofie van microkosmos en macrokosmos dan in? Eerder zagen we al dat
Leonardo harmonie als essentie van de natuur zag. Deze visie is ontsproten uit de filosofie van
microkosmos en macrokosmos. In deze filosofie zag men het gehele universum als de
‘macrokosmos’: gecreëerd door God en daarom perfect in harmonie. Men meende dat deze
harmonie van het kosmische ontwerp in meer of mindere mate weerspiegeld in de mens werd.79 De
mens werd daarom als ‘microkosmos’ gezien.80 Met andere woorden: de filosofie van microkosmos
en macrokosmos is een duiding van de relatie tussen mens, natuur en God.
Leda en de Zwaan is doordrongen van deze filosofie. Ten eerste al in de oorsprong van het
mythologische thema. De mythe van Leda en de Zwaan wordt onder andere genoemd in de
Metamorfosen van Ovidius. In dit klassieke werk draait alles om de relatie tussen mens, natuur en
god. Als een rode draad door het verhaal lopen verschillende metamorfosen die de grenzen tussen
mens en natuur vervagen. Mensen en mindere godheden worden in planten en dieren veranderd. De
77

Geciteerd naar Richter 1939 vol. 2 nr. 929. Datering Pedretti: c. 1490-2.
Martin Kemp, Leonardo da Vinci: The Marvellous Works of Nature and Man, New York 2007, p. 94. Zie pp. 9398 voor een overzicht van de geschiedenis van deze filosofie en hoe deze filosofie in Leonardo’s tijd naar voren
kwam.
79
De filosofie kunnen we daarnaast ook verbinden aan Leonardo’s zoektocht naar de ideale proporties van het
menselijk lichaam, zoals we in hoofdstuk 2 kort hebben genoemd (zie noot 21). Zie bijvoorbeeld voor een
interpretatie van Leonardo’s Vitruvius Mens in het licht van filosofie p. 96 van Kemp 2007 (zie noot 78). De
lichamelijke proporties geven in deze filosofie namelijk uitdrukking aan de harmonieën van het kosmische plan
en werden daarom gezien als het onderliggende principe van menselijke schoonheid (Kemp 2007, p. 94). Met
andere woorden: in de mens als microkosmos komen de harmonieën van de macrokosmos tot uitdrukking in
de proporties. Dit verklaart nogmaals de combinatie van idealisering en naturalisme in het zoeken naar de
ideale menselijke proporties: het is zowel een zoektocht naar schoonheid als een bevestiging van de norm van
de natuur, zoals deze door God geschapen is.
80
Kemp 2007 (zie noot 78), p. 94.
78
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relatie tussen mens en natuur staat dus net als bij de microkosmos en macrokosmos centraal. Maar
ook de opzet van Ovidius’ werk kan als een echo van de filosofie worden gezien: het begint namelijk
bij de macrokosmos, het ontstaan van het heelal, waarna het zich richt op de mens, de microkosmos.
Niet alleen de relatie tussen mens en natuur vervaagt, ook de relatie tussen mens en God wordt
verkend door Ovidius. Goden worden verliefd op mensen en uit hun verbintenissen ontstaan
halfgoden. De mythe van Leda en de Zwaan brengt alle elementen van de microkosmos en
macrokosmos samen: het is een vereniging van god en mens, mens en natuur en natuur en god.
Ten tweede is er ook een relatie tussen deze filosofie en Leonardo’s visie op de natuur als
dynamisch en constant in beweging, zoals in hoofdstuk 3 besproken is. Volgens Kemp zag Leonardo
de mens namelijk niet alleen als weerspiegeling van de structuur en schoonheid van de
macrokosmos, maar ook in termen van de dynamische processen van de natuur.81 Dit zien we terug
in de analogieën die hij maakt tussen mens en natuur. Een dergelijke analogie zagen we al in het
begin van dit hoofdstuk terugkomen, waar hij de mens als een ‘lesser world’ beschrijft. Deze
aantekening toont aan dat Leonardo zich al vroeg met deze filosofie bezighield. Volgens Kemp
bereikte deze visie een climax aan het eind van Leonardo’s tweede periode in Florence, rond 1508.82
Hij verwijst naar de studies van ‘het lichaam van de aarde’ die Leonardo tussen 1506 en 1509
ondernam.83 Deze studies illustreren Leonardo’s bewustzijn van de relatie tussen mens en natuur,
door zijn gebruik van natuurlijke analogieën in zijn beschrijvingen van het menselijk lichaam.84
Dergelijke analogieën zien we ook terug in zijn beschrijvingen van de natuur.85
Wat is nu de relatie met deze analogieën en Leonardo’s combinatie van naturalisme en
idealisering? Leonardo stond in het maken van deze analogieën in de traditie van de Middeleeuwen,
waar het nog als wetenschap werd gezien. Volgens Kemp is het vernieuwende van Leonardo juist dat
hij niet alleen in theorie deze analogieën maakt, maar ze ook tot uitdrukking brengt in zijn
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Kemp 2007 (zie noot 78), p. 98.
Kemp 1989 (zie noot 11), p. 105.
83
Kemp 2007 (zie noot 78), p. 256.
84
Kemp 2007 (zie noot 78), p. 252.
85
Rond 1506-09 schreef Leonardo bijvoorbeeld het volgende: “Nothing originates in a spot where there is no
sentient, vegetable, and rational life; feathers grow upon birds and are changed every year; hairs grow upon
animals and are changed every year, excepting some parts, like the hairs of the beard in lions, cats, and their
like. The grass grows in the fields, and the leaves on the trees, and every year they are, in great part, renewed.
So that we might say that the earth has a spirit of growth; that its flesh is the soil, its bones the arrangement
and connection of the rocks of which the mountains are composed, its cartilage the tufa, and its blood the
springs of water. The pool of blood which lies round the heart is the ocean, and its breathing, and the increase
and decrease of the blood in the pulses, is represented in the earth by the flow and ebb of the sea; and the
heat of the spirit of the world is the fire which pervades the earth, and the seat of the vegetative soul is in the
fires, which in many parts of the earth find vent in baths and mines of sulphur, and in volcanoes, and at Mount
Etna in Sicily, and in many other places.” Geciteerd naar Richter 1939 vol. 2 nr. 1000. Datering Pedretti: c. 150609.
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schilderijen.86 Leonardo moest in zijn kunst volgens dezelfde harmonieuze principes als God werken,
die hij gebruikte in zijn schepping van de universele macrokosmos, aldus Kemp.87 Clark sluit hierbij
aan en stelt dat Leonardo een visie op kunstenaarschap had, waarbij de creatieve, scheppende
kracht van de schilder die van God kan benaderen. Dit kan alleen bereikt worden door een intiem
begrip van al wat hij, de schilder creëert. Daarom moet een schilder alles bestuderen: van mens tot
natuur.88 Leonardo’s advies aan schilders is dan ook:

Painter, you should know that you cannot be good if you are not a master universal enough to
imitate with your art every kind of natural form, which you will not know how to do unless
you observe them and retain them in your mind. Hence, as you go through the countryside
see that you exercise your judgment upon various objects and in turn look now at this thing
and now at that, making a compound of different kinds of things chosen and selected from
among those of less value.89

Dit herscheppen op basis van kennis van de natuur wordt ook wel het principe van naturata
naturans genoemd.90 Het illustreert de grote waarde die Leonardo hechtte aan de creativiteit van
een kunstenaar, die door bestudering van de natuur de creativiteit van God kon benaderen.91 In deze
combinatie van bestudering van de natuur en aandacht voor de creativiteit van de kunstenaar, zien
we weer de mogelijkheid van een combinatie van idealisering en naturalisme terug. Bovenstaande
aantekening illustreert deze combinatie: het spreekt zowel van het observeren en imiteren van de
natuur als het eigen oordeel van de kunstenaar. Zoals Kemp aangeeft, stelt Leonardo natuurlijke
observatie in dienst van schilderkunst. Volgens zijn advies moet de kunstenaar de meest waardevolle
dingen uit de natuur selecteren. Deze selectie wordt gemaakt op basis van schoonheid, omdat
schoonheid van belang is in de kunst, aldus Kemp. Hij stelt dan ook dat Leonardo’s imitatie van de
natuur een proces was dat zeer gecontroleerd werd door de diepere waarheden van ‘oorzaak’ en
schoonheid die achter natuurlijk uiterlijk lagen.92
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Kemp 1989 (zie noot 11), p. 105.
Kemp 2007 (zie noot 78), p. 94.
88
Clark 1952 (zie noot 55), p. 306.
89
Geciteerd naar Richter 1939 vol. 1 nr. 506. Datering Pedretti: c. 1510-11
90
Jan Bialostocki, ‘The Renaissance concept of nature and antiquity’, in: The Renaissance and Mannerism.
Studies in Western Art. Acts of the twentieth international congress of the History of Art, New Jersey 1963, p.
26. Dit is het principe van naturata naturans volgens Leonardo’s theorie. In het artikel van Bialostocki worden
nog andere definities genoemd die in de Renaissance ontwikkeld werden.
91
Bialostocki 1963 (zie noot 90), p. 29.
92
Martin Kemp, ‘Leonardo and the idea of naturalism: Leonardo’s hypernaturalism’, in: Andrea Bayer (red.)
Painters of Reality. The legacy of Leonardo and Caravaggio in Lombardy, New York: 2004, p. 65.
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De filosofie van microkosmos en macrokosmos werpt dus interessant licht op de verhouding
tussen naturalisme en idealisering in Leonardo’s Leda en de Zwaan. Zoals we zagen, is deze filosofie
onlosmakelijk verbonden met de mythe van Leda en de Zwaan: beide verkennen de relatie tussen
mens, natuur en God. De filosofie zegt daarnaast ook iets over Leonardo’s visie op het
kunstenaarschap. De analogieën die al lange tijd tussen mens en natuur gemaakt werden, gaf hij voor
het eerst een visuele vorm. Dit zien we terug in Leda en de Zwaan, waar mens, natuur en god met
elkaar verenigd worden. Deze vereniging wordt benadrukt door de resonantie van curvilineaire
vormen door het hele werk en de generatieve kracht die in elk element doordrongen is. Leonardo
heeft met Leda en de Zwaan een heel nieuwe wereld geschapen op basis van al zijn kennis van mens
en natuur. Hij is als God die volgens de harmonieuze principes van de macrokosmos in zijn Leda en de
Zwaan een microkosmos ontworpen heeft. Hier brengt hij de tijd van beweging tot uitdrukking:
verandering, leven, geboorte, groei, vergankelijkheid, dood, vernieuwing komen allemaal terug. Alles
is in continue beweging. Leonardo was zich volgens Kemp er volledig van bewust dat zijn kunst, door
het vastleggen van het vergankelijke, voor iets permanents kon zorgen, wat voorbij de krachten der
natuur ging. Waar haar dochter, Helena van Troje, gedwongen is haar schoonheid te verliezen, is die
van Leda vereeuwigd door Leonardo.93
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Kemp 2007 (zie noot 78), p. 105. Kemp relateert Leda en de Zwaan bovendien nog aan Leonardo’s beroemde
Mona Lisa. Ook hier zou hij uitdrukking geven aan de filosofie van de microkosmos en macrokosmos. Kemp
stelt dan ook: “There is an obvious contrast between the rich deposits of fertile soil upon which the plants
thrive in the Leda and the predominantly bare bones of primeval erosion in the Portrait of a Lady, but the
fecundity of the former is ultimately dependent upon the inexorable processes of the latter. The Leda and the
Lady express two sides of the microcosmic coin: the procreative powers of all living things; and the circulatory
processes of ‘vivification’ which arise from natural flux.” (Kemp, p. 270). Volgens Kemp komt deze filosofie
volledig tot uiting in de Mona Lisa, zie bijvoorbeeld pp. 256-258.
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Conclusie
Nu we gekeken hebben naar de verhouding tussen naturalisme en idealisering in Leonardo’s Leda en
de Zwaan, kunnen we antwoord geven op de vraag die we ons aan het begin hebben gesteld:

Hoe verhoudt de mate van naturalisme zich tot de mate van idealisering in Leonardo's Leda
en de Zwaan?

Zoals we in het eerste hoofdstuk hebben gezien, sluiten idealisering en naturalisme elkaar niet uit.
Naturalisme betekent namelijk niet een regelrechte imitatie van de natuur, maar een imitatie van
natuurlijke vormen, zoals deze zich optisch aan ons voordoen. Onrealistische thema’s als Leda en de
Zwaan kunnen dus wel naturalistisch zijn, zolang de figuren maar in natuurlijke vormen weergegeven
zijn. Idealisering, of het navolgen van een schoonheidsideaal, is daarnaast iets wat Leonardo toelaat
in zijn theorie. Zolang de basis maar in de natuur ligt en idealisering voortkomt uit de
verbeeldingskracht van de kunstenaar en niet uit bestaande ideaaltypen, mogen deze tendensen van
Leonardo samengaan.
Zo hebben we in het tweede hoofdstuk gezien dat Leonardo een klassiek schoonheidsideaal
navolgt in het figuur van Leda, door de Venus Pudica als model te gebruiken. Zoals Marani aantoont,
kan dit een bewijs zijn dat Leonardo zich keerden tot de antieken om zich los te kunnen maken van
de eigentijdse traditie. Ook is het opvallend dat Leonardo hetzelfde antieke voorbeeld gebruikt als
Botticelli voor diens Geboorte van Venus. Zoals Hemsoll stelt, is dit mogelijk een teken dat Leonardo
met zijn Leda en de Zwaan een kritiek op de eigentijdse schilderkunst gaf: zijn naturalistische Leda
met haar aardse schoonheid vormt een tegenhanger voor de onnaturalistische Venus van Botticelli,
die een meer spirituele schoonheid vertegenwoordigt. In tegenstelling tot Botticelli laat Leonardo
idealisering niet de boventoon voeren in zijn Leda, maar zijn naturalisme en idealisering in balans.
Leonardo combineert dus een klassiek geïdealiseerd figuur met naturalisme om een
schoonheidsideaal te creëren dat tegen dat van zijn tijdgenoten ingaat. Het is tegelijkertijd een teken
van zijn bewondering voor de antieken.
In het derde hoofdstuk stelden we de ontwikkeling van Leonardo’s visie op de natuur vast:
van een statische natuur, naar een meer dynamische natuur. De plantenstudies die we hebben
geanalyseerd laten beide dit bewustzijn van een dynamische natuur zien, in hun vitale en
naturalistische weergave. Ze illustreren ook het belang wat Leonardo aan observatie van de natuur
hechtte. Daarnaast onderstrepen de plantenstudies het generatieve thema van Leda en de Zwaan:
waar de curvilineaire Ster van Bethlehem de vrouwelijke generatieve krachten vertegenwoordigd,
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representeert de rechtlijnige Lisdodde de mannelijke. Stilering, ofwel idealisering, van beide planten
heeft als doel om meer nadruk te leggen op de generatieve symboliek.
Zoals we in het laatste hoofdstuk hebben gezien, was Leonardo’s doel de natura naturans
weer te geven. Met andere woorden: hij wilde met kennis van de macrokosmos, de door God
gecreëerde harmonieën der natuurwetten, in zijn schilderkunst zijn eigen kleine wereld, een
microkosmos, creëren. Hij vulde naturalisme aan met zijn eigen verbeeldingskracht, zijn eigen
idealisering. In zijn rol als schilder zag Leonardo zichzelf als iemand die de scheppingskracht van God
kon imiteren, met als verschil dat zijn schepping niet door de tand des tijds aangetast zou worden. De
schoonheid van Leda en de haar omringende natuur zou voor eeuwig voortbestaan.
Leda en de Zwaan verenigt dus veel van Leonardo’s theorieën die hij in de loop van zijn
carrière als kunstenaar had ontwikkeld. Daarom is het niet mogelijk om in het bestek van deze
scriptie volledig recht te doen aan alle aspecten die van belang zijn. Zo ligt de nadruk voornamelijk op
Leonardo’s theorieën en wordt de context van zijn tijd vaak als bijzaak besproken. Het is dus goed
om in het achterhoofd te houden dat, hoewel Leonardo zeker vernieuwend genoemd kan worden, hij
toch in een traditie stond. Ook thema’s als Leonardo’s relatie met de antieken en zijn ontwikkeling
van een nieuw schoonheidsideaal zouden veel meer uitgediept kunnen worden. Als conclusie kunnen
we dus stellen dat Leonardo da Vinci nog steeds een rijke bron van nieuwe of meer genuanceerde
informatie voor kunsthistorici vormt.
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Lijst met afbeeldingen
1. Slag van Anghiari – Leonardo da Vinci
2. Knielende Leda en de Zwaan (Museum Boymans van Beuningen) – Leonardo da Vinci
3. Knielende Leda en de Zwaan (Chatsworth) – Leonardo da Vinci
4. Studies van het hoofd van Leda – Leonardo da Vinci
5. Coïtus studie – Leonardo da Vinci
6. De externe genitaliën en vagina, met diagrammen van de anale kringspier – Leonardo da
Vinci
7. Vijf aanzichten van een foetus in de baarmoeder – Leonardo da Vinci
8. De foetus in de baarmoeder – Leonardo da Vinci
9. De oppervlakkige aderen in de linkerarm, en de vaten van jong en oud – Leonardo da Vinci
10. Vitruvius Mens – Leonardo da Vinci
11. Staande Leda en de Zwaan (Spiridon Leda) – Navolger van Leonardo da Vinci
12. Leda en de Zwaan - Onbekend
13. Medici Venus - toegeschreven aan Kleomenes, zoon van Apollodoros
14. De Geboorte van Venus – Sandro Botticelli
15. Prudentia – Giovanni Pisano
16. Verdrijving uit het Paradijs – Giovanni Pisano
17. Verdrijving uit het Paradijs – Masaccio
18. Horizontale doorsnede van rots – Leonardo da Vinci
19. Een rivier stromende door een rotsachtig ravijn met vogels op de voorgrond – Leonardo da
Vinci
20. Botanische studies met Ster van Bethlehem, grassen, boterbloemen, bosanemonen, en een
onbekende plant – Leonardo da Vinci
21. Foto van een Ster van Bethlehem
22. Botanische studie met een lisdodde – Leonardo da Vinci
23. Foto van lisdodden
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Bijlage: afbeeldingen
1. Slag van Anghiari
Leonardo da Vinci
Houtskool of zacht zwart krijt,
gedeeltelijk herbewerkt met
pen en bruine inkt
292 x 412 mm
The Royal Collection Windsor
Castle RL 12337 1504-05
(Datering volgens Bambach
2003)

2. Knielende Leda en de Zwaan
Leonardo da Vinci
Pen en bruine inkt (met verlies van pigment), over
houtskool of zacht zwart krijt; sporen van een
omlijning in pen en bruine inkt
126 x 109 mm
Museum Boijmans Van Beuningen , Rotterdam I 466
c. 1505-1507 (Datering volgens Kemp 1989)
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3. Knielende Leda en de Zwaan
Leonardo da Vinci
Pen en bruine inkt, borstel en bruine wassing,
over houtskool of zacht zwart krijt
160 x 139 mm
The Duke of Devonshire and the Chatsworth
Settlement Trustees. Chatsworth 717
c. 1505-1507 (Datering volgens Kemp 1989)

4. Studies van het hoofd van Leda
Leonardo da Vinci
Pen en bruine inkt over zwart krijt
200 x 162 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 12516
c. 1505-07 (Datering volgens Kemp 1989, Bambach 2003
geeft de datering van c. 1505-06)
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5. Coïtus studie
Leonardo da Vinci
Pen en inkt met zwart lood
273 x 202 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 19097v
c. 1492-4 (Datering volgens Kemp 1989)

6. De externe genitaliën en vagina, met
diagrammen van de anale kringspier
Leonardo da Vinci
Pen en inkt over zwart krijt
192 x 138 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 19095
c. 1508-09 (datering volgens Kemp 1989)

Leonardo da Vinci’s Leda en de Zwaan: tussen naturalisme en idealisering
Steffie Maas 3509656

38

7. Vijf aanzichten van een foetus in de baarmoeder
Leonardo da Vinci
Pen en inkt met rood en zwart krijt
304 x 213 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 19101
c. 1510-12 (datering volgens Kemp 1989 en Bambach
2003)

8. De foetus in de baarmoeder
Leonardo da Vinci
Pen en inkt met wassing over sporen van zwart krijt en
rood krijt
305 x 220 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 19102
c. 1510-12 (Datering volgens Kemp 1989)
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9. De oppervlakkige aderen in de linkerarm, en de vaten van
jong en oud
Leonardo da Vinci
Pen en inkt
191 x 140 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 19027
c. 1507-08 (datering volgens Kemp 1989)

10. Vitruvius Mens
Leonardo da Vinci
Pen, inkt en aquarel over metaalstift
344 x 245 mm
Gallerie dell’Accademia, Venetië
c. 1490 (datering volgens Marani 2000)
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11. Staande Leda en de Zwaan (Spiridon Leda)
Navolger van Leonardo da Vinci (ook wel toegeschreven
aan Ferrando Spagnolo)
Olieverf en hars op hout
130 x 77,5 cm
Uffizi Gallerie, Florence
c. 1505-07 (Datering Fossi 2004)

12. Leda en de Zwaan
Onbekend
Marmer
Museo Archeologico, Venetië
Keizertijd Rome (datering volgens Census database)
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13. Medici Venus
Toegeschreven aan Kleomenes, zoon van Apollodoros
Marmer
1.53 m
Uffizi Galerie, Florence
Dateringen rangeren van 300-280 v. Chr. tot 150-100 v.
Chr. (volgens Havelock 1995)

Spiridon Leda detail, zie fig. 11
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14. De Geboorte van Venus
Sandro Botticelli
Tempera op canvas
172,5 x 278,5 cm
Uffizi Gallerie, Florence
c. 1484-86 (datering volgens Zöllner 1998)

15. Prudentia
Giovanni Pisano
Marmer
461 cm
Preekstoel, Pisa Kathedraal
Voltooid in 1310 (datering volgens Murray 1956)
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16. Verdrijving uit het Paradijs
Giovanni Pisano
Marmeren reliëf
Fonte Maggiore, Perugia
c. 1278 (datering volgens Murray 1956)

17. Verdrijving uit het Paradijs
Fresco
208 x 88 cm
Capella Brancacci, Santa Maria del Carmine,
Florence
1426-27 (datering volgens Murray 1956)
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18. Horizontale doorsnede van rots
Leonardo da VInci
Pen en inkt over zwart krijt
185 x 268 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 12394
c. 1510-13 (datering volgens Kemp 1989)

19. Een rivier stromende door een rotsachtig
ravijn met vogels op de voorgrond
Leonardo da Vinci
pen en inkt
220 x 158 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 12395
c. 1483 (datering volgens Kemp 1989)
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20. Botanische studies met Ster van
Bethlehem, grassen, boterbloemen,
bosanemonen, en een onbekende plant
Leonardo da Vinci
Rood krijt, herbewerkt met pen en
donkerbruine inkt
196 x 158 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 12424
1508-1513 (datering volgens Bambach 2003)

21. Foto van een Ster van Bethlehem
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22. Botanische studie met een lisdodde
Leonardo da Vinci
Rood krijt
201 x 143 mm
The Royal Collection, Windsor Castle RL 12430
c. 1505 (datering volgens
www.royalcollection.org.uk)

23. Foto van lisdodden

