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Wanneer het begrip van de ‘homo universalis’ precies is geïntroduceerd, 
gewaardeerde lezer, is niet bekend. Op de vraag vervolgens, wie onder 
kunstenaars en geleerden tot de ‘homo universalis’ worden gerekend, 
laat het antwoord geen twijfel bestaan. Over wat men onder dit bijzonder 
menstype moet verstaan, lijkt meer dan één interpretatie mogelijk. En, ten 
slotte, of in een eeuw als de onze, de betekenis van de ‘homo universalis’ 
opgeld doet, daarover bestaat twijfel. 

Dit artikel gaat over de betekenis en de perceptie van het fenomeen van 
de ‘homo universalis’. Eerste vermoedens van het bestaan van dit feno-
meen zijn aanwijsbaar in het oude Griekenland. Onder invloed van het 
humanisme van de 15de-eeuwse Italiaanse renaissance ontwikkelde de idee 
van de ‘universele mens’ zich tot grote hoogte, de idee die gedurende de 
19de eeuw, op zijn beurt door cultuurhistorici als Jacob Burckhardt, als voor-
beeld werd genomen voor de totstandkoming van een eigentijdse variant 

van die universeel gevormde mens. 
De 19de eeuw heeft, zo zullen wij verderop gaan zien, waarschijnlijk 

bijgedragen aan de ‘uiteindelijke’ betekenis van de ‘homo universalis’. De 
echo ervan klinkt bijna ongewijzigd door tot in onze tijd en lijkt, ondanks 
kritiek die in vakliteratuur hierop in de vorige eeuw is geformuleerd, alge-
meen geaccepteerd te zijn. 

Nadere beschouwing levert een onvermoed fascinerende zoektocht 
naar betekenissen op, die in de loop van de tijd gelegd zijn in een indi-
vidu dat zich door zijn talenten op veelzijdig gebied onderscheidde van 
de gewone sterveling: de ‘homo universalis’ als geniale en nieuwsgierige 
onderzoeker, die op zijn beurt anderen tot nieuwsgierigheid wist uit te 
nodigen.

   
Het begrip ‘homo universalis’ 

(Lat.; It.: uomo universale; Ned.: universele mens)

Het Latijnse begrip ‘homo universalis’ bestaat uit een samenvoeging van 
twee woorden die elkaar in duiding versterken. Het eerste woord, ‘homo’ 
(subst.) verwijst naar twee betekenissen. Ten eerste een in algemene zin: 
‘mens’ en ‘man’. En ten tweede een in  bijzondere zin: ‘mens van grote voor-
treffelijkheid’. 
Het tweede woord, ‘universalis’ (adj., afgel. van ‘universus’) verwijst naar 
‘universeel’ en dan in de betekenis van ‘alzijdigheid’. Alzijdige kennis van 
en visie op de omringende werkelijkheid zijn kenmerkend voor de ‘homo 
universalis’ die uitblinkt door voortreffelijkheid. Met voortreffelijkheid wordt 
gedoeld op de aanwezigheid van het ‘volledige gekende’, het ‘perfecte’, het 
‘superieure’. Op zijn beurt gaat het begrip voortreffelijkheid terug op ideeën 
over ethica van de Griekse filosoof Aristoteles (384–322 voor Chr.).1 

Het 19de-eeuwse wijsgerige denken, heeft aan het begrip ‘homo univer-
salis’ nog andere (‘grotere’) kwaliteiten toegeschreven. Associaties met het 
‘universele genie’ dringen zich nu reeds op.

Naast het Latijnse begrip ‘homo universalis’ wordt het Italiaanse equi-
valent ‘uomo universale’ gehanteerd. Deze vertaling van het Latijnse 
begrip wordt vrijelijk toegepast; beide kennen echter geen lexicografische 
omschrijving. Lexica, dictionaires, linguïstische en – andere – weten-
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schappelijk werken vermelden het begrip niet, evenmin is dat het geval in 
(kunst)encyclopedieën, (kunst)handboeken en monografieën.2 Daarentegen 
wordt het begrip bij gelegenheid gebruikt in essayistische literatuur. Ook 
in populairwetenschappelijke literatuur, waarin een breed publiek wordt 
aangesproken, heeft het begrip van de ‘homo universalis’ zijn plaats veroverd. 
De kunst- en cultuurwetenschappelijke literatuur heeft zich, voor zover ons 
bekend, kritisch opgesteld en zich vrijwel onthouden van de hantering van 
het begrip3, maar heeft zich daarentegen veelal bediend van omschrijvingen 
die de strekking van het begrip ‘homo universalis’ weergeven.

Belangstelling voor de ‘homo universalis’ in de 19de eeuw

Zoals we in de inleiding opmerkten is het niet duidelijk wanneer het 
begrip van de ‘homo universalis’ precies is geïntroduceerd. Wel is duide-
lijk dat het begrip meer en meer in de belangstelling is geraakt tijdens 
de 19de eeuw. Een veranderende wijsgerige visie naar aanleiding van een 
nog sneller veranderende westerse wereld, waarvan de eerste uitingen 
zich voltrokken gedurende de 18de eeuw, heeft waarschijnlijk hieraan bijge-
dragen. Als gevolg van de opkomst en verbreiding van de industrialisatie, 
en deelname hieraan door de massa, ontstond een ‘nieuwe’ vraag over 
de uniciteit van het individu. Filosofen, evenals historici, meenden die 
uniciteit te kunnen aanwijzen in het fenomeen van de ‘universele mens’, 
dat immers zijn oorsprong had in de klassieke – Griekse – beschaving en 
verder tot ontwikkeling was gekomen gedurende de renaissance in Italië. 
De belangstelling voor een mensbeeld uit het verleden, dat vooral appel-
leerde aan het unieke, ook aan het zuivere, het bijzondere en het geniale, 
plaatste de ‘homo universalis’ op de voorgrond en droeg bij aan de wens 
een eigen – 19de-eeuwse – variant van de ‘homo universalis’ te realiseren. 

Wat men in beide cultuurperioden, anders dan in de eigen tijd, meende 
te herkennen was de opvatting dat het om ‘gouden tijdperken’ met grote 
beschavingsidealen ging, waarin het getalenteerde individu zich vrij mocht 
bewegen. De 19de-eeuwse, romantisch georiënteerde denkers en kunste-
naars, omarmden deze opvatting en zagen hierin een richtsnoer voor de 
ontwikkeling van een eigentijds beschavingsideaal. Griekse en Italiaanse 
verhevenheid werd gaandeweg de eeuw in geheel Europa gekoesterd. In 

Duitsland in het bijzonder, heeft Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) 
bijgedragen aan de culturele wedergeboorte van die beschavingsidealen.4  
Naast de – bij voorkeur – klassieke kunst en cultuur toonde hij een univer-
sele en diepgravende belangstelling voor alles wat de natuur heeft voort-
gebracht. Bovendien droeg hij als actief schepper bij aan de kunsten en de 
wetenschappen. Goethe kan hier reeds opgevoerd worden als een heuse 
‘homo universalis’, maar dan in 19de-eeuwse zin. Een man namelijk die 
zichzelf, in zijn streven naar klassiek-renaissancistische compleetheid en 
evenwichtigheid, beschouwde als een uomo di lettere en beoefenaar van 
de wetenschap. Zijn persoon, bij wie kunst en wetenschap samenvloeiden, 
werd gedurende de 19de eeuw en de eerste decennia van de er opvolgende 
eeuw beschouwd als sprekend voorbeeld van de ‘universele mens’.5

Het ideaal van de Italiaanse renaissance

Dat de Italiaanse renaissance, evenals de klassieke oudheid, zich in de 19de 

eeuw in een grote belangstelling mocht verheugen was onder anderen te 
danken aan dichters, schrijvers, theoretici en kunstenaars. Zij toonden zich 
niet alleen geïnteresseerd in de kunstwerken die de renaissance had voort-
gebracht, maar hadden  ook belangstelling voor de renaissancemens, in 
wie zij uitzonderlijke kwaliteiten meenden te herkennen. In een enkel geval 
werden deze kwaliteiten in verband gebracht met de ‘homo universalis’. 
Terugkijkend op de geschiedenis bestond die belangstelling voor de 
Italiaanse renaissance al sinds het ontwaken ervan in de 15de eeuw. 

Humanisten, kunstenaars en geleerden, afkomstig van het schierei-
land of uit andere delen van Europa, beschouwden de Italiaanse kunst 
en cultuur als erfenis van de klassieke cultuur. Zij bestudeerden inten-
sief – antieke en Byzantijnse – geschriften, evenals Romeinse realia en 
maakten in een enkel geval kennis met het gedachtegoed en het (artistieke) 
oeuvre van eigentijdse (kunst)broeders.6 Met grote ijver en inzicht werden 
de klassieke en eigentijdse ideeën van het schiereiland overgebracht naar 
de verschillende landen van Europa. Langzamerhand ontstond het inzicht 
dat Italië, naast Griekenland, als bakermat van de Europese beschaving 
diende te worden beschouwd. 

Dit inzicht bereikte zijn hoogtepunt in opvattingen van toegewijde en in 
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de renaissance geïnteresseerde 19de-eeuwse historici. Met grote bewonde-
ring herschiepen zij het beeld van de Italiaanse Renaissance.7 Zij waren 
bijvoorbeeld van mening dat de Italiaan van die beschavingsperiode beant-
woordde aan een volmaakt cultuur- en mensbeeld, een individueel mens-
beeld bovendien dat ooit, dankzij het humanisme, tot stand was gekomen. 
Het individu van de Italiaanse renaissance nam immers zijn plaats in 
binnen de grenzen van Gods schepping. Het individu eiste bovendien zijn 
plaats op naast God, hetgeen duidde op zijn – gedeeltelijke – onafhankelijk-
heid van God. Hij was, zo luidde de redenering van de 19de-eeuwse historici, 
in staat om met zijn talenten, die hem door God waren geschonken, zijn 
genie te ontplooien. Hiermee gaven deze historici uiting aan hun evidente 
verlangen naar het Gouden Tijdperk dat renaissance heet.8 Hun eigen eeuw, 
waarin de ‘horden’ langzamerhand oprukten, liet slechts ruimte voor een 
enkel, door de genius aangeraakte, individu.9 

Jacob Burckhardt en het ideaal 

van de Italiaanse renaissance

De creatie van de renaissance als een ‘gouden tijdperk’ komt naar voren in een 
van de meest invloedrijke boeken over de renaissance van de 19de eeuw, namelijk 
Die Kultur der Renaissance in Italien van Jacob Burckhardt (1818–1897), dat in 1860 
werd gepubliceerd. Dit werk heeft gedurende meer dan een eeuw het beeld van 
uitmuntendheid en van genialiteit van de Italiaanse individuele renaissancemens 
en zijn cultuur bepaald.10 Uiteraard dienen wij nu bij lezing rekening te houden 
met de cultuurhistorische opvattingen die in de tweede helft van de 19de werden 
gebezigd, en meer nog, ons te vergewissen van de persoonlijke ideeën van de 
Zwitserse historicus.11 Niet alleen Jacob Burckhardt heeft bijgedragen aan het beeld 
van de renaissance als ‘gouden tijdperk’. Jules Michelet (1798–1874)12 in Frankrijk en 
Walter Horatio Pater (1831–1894)13 in Engeland hebben tevens de lezers van hun 
eigen tijd, evenals de twintigste-eeuwse, ingeleid in de opvatting van uitzonder-
lijkheid van deze cultuurperiode. Deze visie, waarin het ‘individualisme’, het ‘genie’, 
de ‘moderniteit’ centraal werden gesteld, bestaat nog ten dele in de 21ste eeuw, maar 
ondervindt sinds de vorige eeuw in wetenschappelijke kringen kritiek. 

Alvorens verdere aandacht te besteden aan het verschijnsel van de ‘homo 
universalis’ volgt hierna een enkele bijdrage aan die kritiek op de 19de-eeuwse glori-
ficatie van de kunstenaar en de periode van de Italiaanse renaissance.

Kritiek: 

Kris en Kurz en de kunstenaarslegende  

Geleerden als Ernst Kris (1900–1957) en Otto Kurz (1908–1975) hebben zich 
in de jaren dertig van de vorige eeuw reeds gebogen over de – historisch-
psychoanalytisch gedetermineerde – vraagstelling met betrekking tot de 
totstandkoming van de biografie van de  kunstenaar en diens positie als 
‘divino artista’.14 De topos van de legende van de (beeldend) kunstenaar in 
het algemeen en van enkelen van de Italiaanse renaissance in het bijzonder 
vormde het middelpunt van aandacht voor het onderzoek. Veel legendes, 
zo bleek, gingen terug op kunstenaars die van eenvoudige afkomst waren.15 

De vaak toevallige ontdekking van hun talent door anderen, dat wil zeggen 
door hen die het talent herkenden, bespoedigde de openbaring van het 
talent, dat vervolgens door opleiding en scholing werd vervolmaakt. In 
het talent van de kunstenaar lagen de voortreffelijkheid en de vervolma-
king reeds besloten. Het raadsel van het talent, evenals de afkomst, en 
de onverklaarbaarheid ervan leidde tot de bevinding dat de oorsprong 
gelegen was in het goddelijke. Het goddelijke dat tot openbaring kwam in 
de ‘uitverkoren’ persoon van de ‘divino artista’ en dat tot uiting kwam in 
kunstwerken die getuigden van bovenmenselijke inspiratie en prestatie. 

Het onderzoek van Kris en Kurz laat zien hoe de legende van de kunste-
naar in de loop van de geschiedenis heeft geleid tot de aanname van de 
goddelijkheid van de kunstenaar. Indirect hebben de auteurs bijgedragen 
aan een relativerende visie op de vermeende status van de kunstenaar als 
uitzonderlijk individu, een status althans, zoals die in de 19de-eeuwse type-
ring van de renaissancekunstenaar voor ogen werd gesteld. Burckhardt c.s. 
meenden, zoals eerder is opgemerkt, het uitzonderlijke te herkennen in 
het renaissance ideaal van de ‘homo universalis’.

Kritiek:

Peter Burke en Jacob Burckhardt

Opvallend in de kritiek is ook de bondige studie The Renaissance (London 
1987) van de cultuurhistoricus Peter Burke (1937), waarin de schrijver Jacob 
Burckhardt aanwijst als ‘veroorzaker’ (zij het niet als enige) van de ‘mythe 
die renaissance heet’.16 Burke doelt hierbij op de mythe waarbij de eerder bij 
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Burckhardt genoemde karakteriseringen als ‘individualisme’ en ‘moderni-
teit’, naast ‘concurrentievermogen’ en ‘zelfbewustzijn’ in positieve termen 
een rol speelden, dat wil zeggen zowel “[…] in de kunst, in de literatuur, in 
de filosofie en zelfs in de politiek van Italië tijdens de Renaissance.”17

Peter Burke’s ideeën over de Italiaanse renaissance betekenen niet 
alleen een nuancering, misschien wel een ‘ontnuchtering’ van Burckhardts 
visie, maar laten tegelijkertijd zien dat er sprake is van een accentverschui-
ving in de bestudering van bepaalde aspecten van deze, overigens ook door 
hem gewaardeerde en intensief bestudeerde periode in de cultuurgeschie-
denis.18 Stond in de 19de eeuw bij voorkeur de cultus rondom het genie van 
de kunstenaar in de belangstelling, in de 20ste eeuw, en vooral gedurende 
de tweede helft ervan, werd de aandacht voor het functioneren van de 
kunstenaar en het kunstwerk belangrijk en wel in relatie tot de invloed 
van machthebbers en mecenaat. Met andere woorden, de plaats van de 
kunstenaar werd niet zozeer alleen als een ‘unieke realiteit’ opgeëist, maar 
werd in samenhang gezien met omstandigheden waarin de kunstenaar 
zijn kunstwerken schiep. Sociologische en economische uitgangspunten 
speelden hierbij een rol.19

De grootste kritiek die Burke en andere cultuurhistorici op Burckhardts 
visie op de renaissance hebben geformuleerd heeft betrekking op de opvat-
ting waarin cultuur en beschaving als ‘Geistesgeschichte’ werd beschouwd. 
In deze opvatting, die tussen 1800 en ca. 1950 ten grondslag lag aan de 
geschiedbeoefening, werden kunstuitingen als historisch bronnenmate-
riaal – in wezen als getuigenissen van (artistieke en unieke) ideeën – gehan-
teerd om de cultuur en de tijd – de Zeitgeist ofwel ‘tijdgeest’ – waarin zij 
waren ontstaan, te interpreteren.20 De betekenis die aan de kunstenaar en 
het kunstwerk werd verleend was in deze opvatting van grote waarde. De 
kunstenaar als vitale en dynamische bron van zijn kunstwerk bood boven-
dien inzicht in de betekenis van zijn kunstenaarschap en welke plaats hij 
innam tussen andere kunstenaars en meer nog, overdreven gezegd, hij 
innam binnen de gehele mensheid. De interpretatie van de kunstenaar 
als ‘divino artista’, als wellicht ‘hernieuwde’ ‘homo univeralis’ of om het 
vanuit 19de-eeuws perspectief te benoemen, als genie, vormde in deze 
benadering van geschiedenis een dankbare aanleiding. Burckhardt verhief 
de renaissance tot mythische proporties. De buitengewoon getalenteerde 
persoonlijkheid en het werk van de kunstenaar hielpen mee de mythische 

werkelijkheid te laten bestaan, hetgeen Burke c.s. in hun kritiek hebben 
geweten aan de Geistesgeschichtliche overtuiging van deze historici.

Het kunstenaarsideaal;

het kunstenaarsgenie; cultus van de kunstenaar

Tegen de achtergrond van de historische notie van verandering van de 
status van de kunstenaar, zoals die zich in Italië gedurende de renaissance 
heeft voltrokken21, zochten (cultuur- en kunst)historici van de 19de eeuw 
naar een type mens, dat getuigde van veelomvattende kennis, van het 
vermogen om te creëren en vooral van het bezigen van oorspronkelijkheid. 
Overeenkomstig de opvatting die opgeld deed in de renaissance, speelde 
in de 19de eeuw de overtuiging van het aangeboren talent een grote rol. In 
die opvatting werd de ingegno (It.) of het ingenium (Lat.) als vitale oorza-
kelijkheid herkend. De ingegno immers kon niet worden (aan)geleerd, 
bovendien duidde die op de oorsprong van ‘inventiviteit’ (It.: invenzione). 

De scheppende geest, en de er nauw mee verbonden natuurlijke 
begaafdheid, evenals het vermogen tot baanbrekendheid waren van bete-
kenis voor wat vanaf de 18de eeuw, en dan in het bijzonder in Frankrijk, 
als het génie werd herkend. Gedurende de 19de eeuw werd, onder meer in 
het Duitsland van de Romantiek, het beeld van het genie verder vormge-
geven. Genialiteit, waarbij sprake was van de scheppende begaafdheid van 
het genie, trad sterk op de voorgrond. Het genie openbaarde zich op het 
ruime gebied van de wetenschappen en de kunsten. Vooral de (Duitse) 
romantiek heeft aan beide een ‘ontembare’ bijdrage geleverd.   

Met het naar voren brengen van het ‘kunstenaar-genie’ beperkten de 
romantici hun interesse niet tot het kunstwerk en de functie ervan, maar 
toonden zij zich bovendien geïnteresseerd in het creatieve proces en in 
de persoonlijke (of psychologische) drijfveren van de kunstenaar. Het 
creatieve proces, waarin de genesis van het kunstwerk plaatsvindt, werd 
door de romantici als oneindig mysterieus beschouwd. De persoonlijkheid 
van de kunstenaar werd enerzijds als zelfbewust en exceptioneel gezien, 
anderzijds als melancholisch en in een enkel geval zelfs als lijdend.22 Deze 
soort mens onderscheidde zich van de gewone sterveling door bijzondere 
genade. Die bijzondere genade verleende hem bovendien een mythische 
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betekenis. De cultus van de kunstenaar en de mythe van het ‘kunstenaar-
genie’ hebben bijgedragen aan de ideologische visie op de uitverkoren 
mens. De 19de eeuw herkende in enkele kunstenaars van de Italiaanse 
renaissance het genie. Leon Battista Alberti werd wellicht als eerste van 
die kunstenaars erkend, Leonardo da Vinci als toonaangevende. Met de 
19de-eeuwse interpretatie van de ‘homo universalis’ leek de aandacht niet 
langer uit te gaan naar de renaissancistisch humanistisch geleerde, of de 
erudiet, of de man van de letteren alleen, maar ook naar het genie van de 
– vitale – scheppende kunstenaar.

Dichtung und Wahrheit:

De ‘homo universalis’ Leon Battista Alberti

(1404–1472) 

Bij het overdenken van de 19de-eeuwse interpretatie van de ‘homo univer-
salis’ dringt zich als vanzelf de associatie met Goethe’s Dichtung und 
Wahrheit, vertaald als ‘Fantasie en werkelijkheid’, op.23 Laten we in deze 
beschouwing over Alberti als ‘universeel mens’ onze aandacht niet onmid-
dellijk richten op het aspect van de Dichtung, maar eerst kijken naar wat er 
valt op te merken over de Wahrheit.24

In tegenstelling tot veel kunstenaars van zijn tijd was Alberti een man van 
wetenschap, kunst (praxis) en letteren. Hij studeerde onder andere aan de 
universiteit van Bologna. Hij ving in 1421 zijn studie kerkelijk recht aan, die 
hij na de dood van zijn vader in hetzelfde jaar onderbrak om ‘exacte’ weten-
schappen, zoals wiskunde, te gaan studeren. Zijn humanistische achter-
grond en interesses beperkten zich derhalve niet tot de antieke cultuur en 
literatuur. Hij beheerste de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de 
natuurwetenschappen, waaronder die van de optica. Alberti’s kennis van de 
klassieke artes liberales heeft hem mede in de gelegenheid gesteld op kritische 
wijze de werkelijkheid te bevragen. Tijdens zijn werkzame leven vervulde 
Alberti naast het kunstenaarschap, schrijverschap en adviseurschap een 
aantal kerkelijke ambten, die hem economisch onafhankelijk maakten. 

Alberti werd vooral bekend vanwege zijn literaire en (levens)beschouwelijke 
publicaties enerzijds en wetenschappelijke traktaten  anderzijds. 

Van het eerste genre zijn onder andere eigenzinnige geestelijke exercities 
naar antieke voorbeelden bekend (Philodoxeos (1426; 1441), uitgegeven 
onder de naam van de Latijnse auteur Lepidus), evenals verhandelingen 
over opvoeding, liefde en vriendschap (Della famiglia, Amator). Daarnaast 
schreef hij de satire Momus (tussen 1443–50), waarin sprake is van scherp-
zinnige scherts op het verschijnsel van de vorst, en De iciarchia, dat handelt 
over plichten en taken van de vorst. In dit genre toonde hij zich als een 
voortreffelijk latinist en humanist.

Van het tweede genre treedt zijn Descriptio urbis Romae op de voor-
grond, waarin hij getuigt van interesse voor cartografie en experimenteer-
drift met landmeetkundige instrumenten. Daarenboven hebben Alberti’s 
contacten met Florentijnse kunstenaars geleid tot een tijdens zijn leven 
reeds invloedrijke verhandeling over de schilderkunst (De pictura, 1435 
(Lat.), Della pittura, 1436 (It.)).25 De Italiaanse versie werd opgedragen aan 
zijn briljante evenknie Filippo Brunelleschi (1377–1446). Alberti’s bijdrage 
aan de kunsttheorie beperkte zich niet tot de schilderkunst; ook de beeld-
houwkunst (De statua, 1464) en de architectuur (De re aedificatoria, libri 
X, 1452–1454, gepubliceerd na zijn dood, in 1485) behoorde tot het terrein 
van wetenschappelijke beoefening. Bovendien hield Alberti zich bezig met 
bijbelinterpretatie in combinatie met geheimschrift (De componendis cifris).

Naast zijn activiteiten als geleerde was Alberti werkzaam als adviseur en 
ontwerper van stadsplanning (Rome) en een aantal bouwprojecten (Florence: 
Palazzo Rucellai, façade van de Santa Maria Novella; Mantua: San Sebastiano, 
San Andrea). Het feit dat hij in zijn tijd bekend stond als “atleet en kenner van 
mensen, honden en paarden”26 maakte hem bijzonder. Alberti’s praxis als schilder 
en architect, zijn veelzijdigheid op het gebied van wetenschap, kunst en letteren 
bevestigt de bevinding dat in zijn geval sprake is van een ‘uomo universale’.  Dat 
vond men in de renaissance, in de 19de eeuw en vindt men nu zo.27

Alberti’s al- en veelzijdigheid, die als karakteristiek van de ‘homo univer-
salis’ wordt beschouwd, werd in de 19de eeuw omarmd en als voorbeeld 
gesteld van iemand die beantwoordde aan ideeën van volledigheid, excell-
entheid en buitenissigheid. Daarenboven meende Jacob Burckhardt bij 
Alberti de bijzondere gave van profetie te kunnen aanwijzen.28 En, mocht 
hij als voorbeeld dienen van een sterk karakter bij wie
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“[…] zijn persoonlijkheid doordrongen [was] van en beheerst door een uiter-
mate intensieve wilskracht; met de grootste mannen der renaissance meende 
ook hij: ‘de mensen kunnen uit eigen kracht alles, wanneer zij maar willen.” 29  

Het beeld dat Burckhardt van de ‘homo universalis’ poneerde werd 
hiermee compleet gemaakt, in die zin dat deze, naast de eerder genoemde 
kwaliteiten, een vooral ethisch individu vertegenwoordigde. De eerder 
genoemde Aristotelische idee van voortreffelijkheid lijken te zijn terug-
gekeerd in Burckhardt’s visie.30  

De 19de-eeuwse schepping van een veelzijdige, een heldhaftige, wils-
krachtige en ethische persoonlijkheid van het kunstenaar-genie, appel-
leerde niet alleen aan de historische werkelijkheid, de Goethiaanse 
Wahrheit, maar toonde ook veel gevoel voor Dichtung.31 Desalniettemin 
is het aantoonbaar dat de 19de-eeuwse schepping van de ‘homo univer-
salis’ invloed heeft uitgeoefend op het beeld van de ‘universele mens’ dat 
zich nadien in de cultuurgeschiedenis heeft genesteld. Leonardo da Vinci 
bijvoorbeeld, wordt tot op de dag van vandaag beschouwd als hét preg-
nante voorbeeld van de interpretatie van de universele mens.

Dichtung und Wahrheit: 

de ‘homo universalis’ Leonardo da Vinci 

(1452–1519)

In de jongere tijdgenoot van Alberti, Leonardo da Vinci32, herkende Burckhardt 
de wezenlijke en volledige voltooiing van de ‘homo universalis’. Zo besluit hij 
het kapittel over de ‘Vervolmaking van de persoonlijkheid’, dat deel uitmaakt 
van het hoofdstuk over de Ontwikkeling van het individu met de opmerking:

“En tot Alberti stond Lionardo da Vinci als tot de voorloper de voleinder, 
als tot de dilettant de meester.“ 33

Om vervolgens te  ‘verzuchten’: 

“Was er ook hier maar een aanvulling op Vasari’s werk, zoals bij Leon 
Battista! De geweldige omtrekken van Lionardo’s gestalte zal men ten 
eeuwigen dage slechts van verre kunnen gissen.” 34  

Onder de “geweldige omtrekken van Leonardo’s gestalte” kan veel worden 
verstaan, Burckhardt wenste blijkbaar dat vele niet onder woorden te 
brengen. Hij lijkt hiermee de in zijn tijd toch al voor bijzonder gehouden 
Leonardo te mythologiseren. Het is evenwel duidelijk dat de ‘mythe 
Leonardo’ gestalte kreeg in de 19de eeuw en voortleefde bij volgende gene-
raties kunst- en cultuurhistorici.35 Het voorbeeld van het universele talent 
van Alberti was dankzij Vasari36 sinds de 16de eeuw bekend; dat van Leonardo 
heeft zich vooral gedurende de 19de eeuw, ondanks ‘gissingen’ ontwikkeld. 
Zowel zijn talent en algemeen erkende genialiteit, als ook zijn vermeende 
faustische eigenschappen37 hebben Leonardo toen in wetenschappelijke 
literatuur, evenals in meer literaire werken, een bijzondere plaats toebe-
deeld. Ook in het geval van Leonardo is sprake geweest van Dichtung und Wahrheit. 

Het hier bovenstaande heeft ten dele betrekking op de Dichtung, de fantasie, 
waarvan nog steeds sprake is bij sommige scribenten over Leonardo. In het 
begin van de 20ste eeuw heeft de Dichtung van de universele mens Leonardo 
zeker tot een enkele interessante artistieke schepping geleid.38      

In de opinio communis wordt Leonardo tot op de dag van vandaag geroemd 
om zijn persoon39, zijn veelzijdige kunstenaarschap en zijn minstens even 
veelzijdige wetenschappelijke interesse. Daarnaast ondervindt hij waar-
dering als filosoof.40 Het beeld van de ‘homo universalis’ wordt met het 
benoemen van deze interessegebieden ook nu nog bevestigd.41 Het is 
evenwel opmerkelijk dat men in het verleden zijn wetenschappelijk onder-
zoek vaak vond getuigen van een weloverwogen inzicht in de samen-
hang. Tegenargumenten hiervoor, en nu betreden wij het terrein van de 
Wahrheit, zijn in de loop van de tijd echter aanwijsbaar gebleken. Ten eerste 
het feit dat Leonardo zich bijna rapsodisch heeft beziggehouden met sterk 
uiteenlopende onderwerpen die zijn interesse hadden. Ten tweede omdat 
het hem ontbrak aan inzichten in, of zin voor, methodisch onderzoek in 
modern wetenschappelijke zin.42 Evenals Alberti beschikte Leonardo over 
de uitzonderlijke gave om zich schriftelijk uit te drukken.43 Ideeën die door 
zijn nieuwsgierigheid voor de hem omringende werkelijkheid zijn uitgelokt, 
werden door hem zowel in schrift als in tekening vastgelegd. Op denkver-
mogen en teken- en schildervaardigheid werd beroep gedaan; theoretisch 
vermogen en kunstenaarschap gingen in elkaar over en versterkten elkaar. 
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Leonardo’s geschriften getuigen van kennis als geleerde, (bouwkundig) inge-
nieur, architect, mathematicus, uitvinder, (kunst)theoreticus, anatoom, 
geoloog en botanist.44 Zijn bijdrage aan de schilderkunst verraadt – vaak 
experimentele – kennis van mathematica, geometrie en perspectief, maar 
meer nog van de opvatting dat schilderkunst naast een ‘wetenschap’ een 
‘filosofie’ is.45 Leonardo was, evenals Alberti, op de hoogte van de betekenis 
van de artes liberales. Het is ook bekend dat hij zich ontplooide als beeld-
houwer. Zowel de technische kanten van deze discipline, die betrekking 
hebben op de artes mechanicae, als de ideeën (die met de ‘vrije kunsten’ van 
doen hebben) zijn tot een eenheid verweven. In wezen geldt die verweven-
heid voor de meeste kunstdisciplines die Leonardo heeft beoefend.
 
Dit alles wijst op uitzonderlijke natuurlijke talenten (in meervoud), die 
door gunstige werkomstandigheden tot ontwikkeling zijn gebracht en 
geleid hebben tot erkenning, evenwel niet tot een ongecompliceerd leven. 
In het bijzonder zijn latere levensjaren werden gekenmerkt door onvrede 
en frustratie: veel van het literaire werk bleef onvoltooid, ideeën werden 
niet gerealiseerd en uitgewerkt, veel artistiek werk verkeerde in statu 
nascendi. Bovendien bleef de invloed van zijn werk en ideeën op anderen 
gedurende lange tijd beperkt. Het feit dat wij vandaag inzicht hebben in 
zijn ideeën is onder andere te danken aan enkelen van zijn leerlingen en de 
inspanningen van latere geleerden.46 

In het algemeen kan gesteld worden dat Leonardo in veel geïnteresseerd 
is geweest wat zich aan zijn oog heeft geopenbaard. Karl Jaspers, die zijn 
interesse voor de filosoof Leonardo heeft verwoord, merkte op dat 

“[…] iets bestaat pas voor hem als het zichtbaar is, en iets is pas gekend 
als het met de hand is voortgebracht.” 47

De zintuiglijke waarneming, dus het begrijpen en het kennen van de omrin-
gende zichtbare werkelijkheid, is volgens Leonardo niet enkel gebaseerd op 
een statisch, maar op een sterk gevarieerd zintuiglijk wereldbeeld, dat met 
behulp van empirische vraagstelling begrepen kon worden.48

Het – wetenschappelijke en artistieke – experiment diende zich hierbij aan 
als een mogelijkheid om zowel de kennis van aan de oppervlakte, als in 

diepere betekenislagen van het wereldbeeld te laten zien. Uit Leonardo’s 
scheppende vermogen tot het  afbeelden van de morphè (Gr.:vorm) valt de 
intensiteit van de betekenis en het weten af te lezen. Hij wenste ‘actieve 
kennis’ te scheppen ten einde de natuur te openbaren aan de mens: “De 
creatieve mens is middelaar tussen natuur en mens.” 49  

Deze opvatting appelleert nochtans aan het beeld van de creatieve mens 
als ‘uitverkorene’, die evenwel met zijn kritisch vermogen, geïnspireerd 
door een onbegrensde ‘wetenschappelijke’ interesse en tevens beschik-
kend over scheppende dadendrang, de zichtbare wereld ondervraagt en 
betekenis geeft. Slechts een enkeling, in dit geval Leonardo, werd hiertoe 
in staat geacht. Met deze gewaarwording voerde de 19de eeuw de vervolma-
king van de idee van het kunstenaar-genie in de traditie van de ‘universele 
mens’ ten tonele, die ook nu nog steeds, zij het ten dele, opgeld doet. 

De ‘homo universalis’, toen. Nu? 

Een slotbeschouwing

De hierboven genoemde Italiaanse renaissance kunstenaars c.q. weten-
schappers, zo hebben we gezien, zijn in de 19de eeuw herkend als voortref-
felijke voorbeelden van lieden die gerekend werden tot de ‘homo univer-
alis’ en waarvan het streven lijkt te zijn geweest dat ook de 19de eeuw 
er enkelen zou moeten voortbrengen. Al moeten we aannemen dat het 
begrip ‘homo universalis’ ouder is dan die eeuw, het heeft er alle schijn van 
dat de betekenis ervan nog steeds bepaald wordt door de visie die de 19de 
eeuw heeft geformuleerd. Met andere woorden, het begrip ‘homo univer-
salis’ zoals het ook nu nog wordt gebezigd, kent waarschijnlijk 19de-eeuwse 
connotaties die de wellicht oorspronkelijke uitleg hebben gewijzigd of 
beter misschien, hebben uitgebreid. 

In de Griekse oudheid meende men, al dan niet achteraf, het type van 
de ‘homo universalis’ thuis te brengen in de filosoof (Aristoteles). In de 
Italiaanse renaissance vervolgens herkende men de oorsprong van dit type 
mens in de humanist (als erfgenaam van de Klassieke Oudheid), zowel bij 
filosofen als bij kunstenaars (onder wie Alberti en Leonardo). In de 19de 
eeuw definieerde men, nog meer dan in de eeuwen ervoor, het bestaan 
van de universele mens in de ‘samensmelting’ van de kunstenaar-geleerde, 
waarbij sprake was van de connotaties individualiteit, uniciteit, originali-
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teit en genialiteit. Muntte de oorspronkelijk renaissancistisch humanis-
tische visie uit in bekendheid met de klassieke traditie, met kennis van 
de wereld, de nieuwsgierigheid ernaar en naar de mens, kortom naar de 
al- of veelzijdigheid die de wereld had voortgebracht en die door de ‘homo 
universalis’ begrepen werd, de 19de eeuw verleende hieraan een surplus dat 
vervolgens vorm kreeg in de typering van het genie. Het begrip van de 
‘homo universalis’ werd op die wijze gelijk gesteld aan het genie.

Zo gezegd ligt de bron van de karakterisering van de ‘homo universalis’ 
in de 19de eeuw. De hierboven genoemde uitzonderlijke kwaliteiten zijn in 
die eeuw herkend en toegedicht aan de evenzo uitzonderlijke ‘universele 
mens’, die zijn belangwekkendheid toonde in – vooral beeldende – kunst 
en het brede terrein van de (pre-materialistische) wetenschap. Een eenling 
slechts, zo was de opvatting, beheerste beide disciplines volledig. 

Interessant is de vraag of het verschijnsel van de ‘homo universalis’ ook 
van toepassing is na de 19de eeuw. Kijken we naar de 20ste en het eerste 
decennium van onze eeuw, dan lijken deze de ‘universele mens’, waarbij 
ooit sprake is geweest van het samenvloeien van kunst en wetenschap 
in één individu, amper te hebben voortgebracht. De complexiteit van de 
ontwikkelingen in de (natuur)wetenschappen, de toename van specia-
lismen, zowel op wetenschappelijk als artistiek terrein50 én de ‘ontdekking’ 
van de – universele – creatieve geest waarover een ieder in meer of mindere 
mate zou beschikken51, vormen hiervan mogelijkerwijs de oorzaak. Ook een 
sterk aan verandering onderhevig wereldbeeld waarin de dominantie van 
communicatie, globalisering en interculturaliteit een rol spelen, dragen bij 
tot deze bevinding. Bovendien, zo vermoeden we, is de positie en de status 
van de kunstenaar, evenals van de wetenschapper, niet meer zo eenduidig 
als voorheen. Wat de huidige kunstenaar betreft wordt van hem verwacht 
dat hij als ‘aardbewoner’ de gehele globe als zijn atelier beschouwt. Zijn 
vermogen tot communicatie, flexibiliteit, snelheid, experiment, empathie 
en speelsheid is hem behulpzaam bij het ontdekken van onze wereld. In 
wezen andere, voor ons meer toegankelijke attitudes, dan die waarover 
de ‘homo universalis’ als genie geacht werd te beschikken. De 21ste eeuw 
heeft behoefte aan een all-round creatief individu en bohemien vooral, 
die inspeelt op de veranderlijkheid van de hem omringende wereld. En 
die bovendien beschikt over een grote intuïtie, uitblinkt in een discipline, 

maar daarnaast – kritische – kennis heeft van andere kennisdomeinen. 
Eigenschappen misschien, die bijdragen aan de ‘definitie’ van de  nieuwe 
‘homo universalis’, de polymath.52 Het beeld van de oude ‘homo universalis’, 
tenslotte, heeft niet afgedaan. Het leeft voort als metafoor van het onbe-
twistbare en eeuwige genie. Zij het in de herinnering.
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een vanuit de filosofie beredeneerde invalshoek over 

het ontbreken van een wetenschappelijke methode, 

zie: Jaspers K., 1966, pp. 29-30.

43 Met dit verschil dat Alberti’s geschriften zowel 

inhoudelijk als methodisch ieder een afgerond geheel 

vormen en Leonardo zijn ideeën en (filosofisch 

getinte) invallen aan het papier toevertrouwde. Pas 

na zijn dood zijn deze geordend en gerubriceerd. 

44 MacCurdy, E., The Notebooks of Leonardo da Vinci, 

Arranged, Rendered into English and Introduction 

by Edward MacCurdy, London 1939. De samensteller 

onderscheidt 44 rubrieken van interessegebieden 

waarover Leonardo zich heeft uitgelaten; zie ook 

Clark, K., Leonardo da Vinci, Harmondsworth 1958 

1961, pp. 60-71 en  Kwakkelstein, M., Leonardo 

da Vinci as a physiognomist. Theory and drawing 

practice, Leiden 1994.

45 Al in de 17de eeuw is de eerste vertaling verschenen 

van wat later het Trattato della Pittura is gaan heten. 

Hierin zijn de veelal losse ideeën over schilderkunst 

van Leonardo  bijeengebracht. De  – incomplete 

- Franse editie uit 1651 werd verzorgd door de schilder 

Charles-Alphonse  Dufresnoy (1611-1668). Zie ook 
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Tatarkiewicz , W., 1974, p. 126.; Jaspers, K., 1966, p 52; 

Clark, K., 1961, pp. 72-85.

46 Tatarkiewicz , W., 1974, p. 126.

47 Jaspers, K., 1966, p. 11 en p. 21: het gaat hierbij niet 

alleen om tekenen en schilderen, maar ook om het 

vervaardigen van werktuigen en het uitvoeren van 

technische projecten.

48 Met een statisch wereldbeeld wordt gedoeld op 

het laat-middeleeuwse, hiërarchische, Thomistisch  

wereldbeeld, waarin God als schepper de hoogste 

werkelijkheid van de hiërarchie vormt. 

49 Jaspers, K. 1966, p. 22. Passieve kennis duidt volgens 

Leonardo op naäperij!

50 Zie Adama van Scheltema, C.S., Kunstenaar en 

samenleving, Rotterdam, 1922, p. 209 e.v.; Idem, 

Inleiding in: Faust I van J.W.von Goethe, Amsterdam 

1982, p. 17: De socialistische dichter en schrijver 

Adama van Scheltema (1877-1924), bewonderaar van 

de Duitse Bildungsgeist, beschouwde Goethe als de 

laatste ‘homo universalis’. Volgens Scheltema is de 

‘homo universalis’ in zijn eeuw niet langer mogelijk 

getuige het volgende citaat: “Ook thans telt de wereld 

nog menig veelzijdig geest, maar de overvloed van 

weten en kunnen is zo groot geworden, dat geen 

enkele meer op nagenoeg alle gebied een scheppende 

betekenis kan hebben.”. 

51 Gedoeld wordt op het adagium ‘Jeder Mensch ein 

Künstler’ van de Duitse kunstenaar Joseph Beuys 

(1921-1986), die soms wordt voorgesteld als een 20ste-

eeuwse ‘homo universalis’ daar hij zijn artistieke 

inventies tot een eenheid heeft willen brengen met 

politieke en pedagogische ideeën. Zie: Bodemann-

Ritter [Hrsg.], Joseph Beuys. Gespräche auf der 

Documenta 5/1972, Berlin, 1975 (1997).

52 Deze term is geïntroduceerd door L. Courchesne. 

Zie Buckley B. and Conoms, J., Rethinking the 

Contemporary Arts School. The Artist, the PHD, and 

the Academy. Canada 2009, chapter 11.Met dank aan 

Marie-Josée Corsten die mij tijdens mijn zoektocht 

naar een eigentijdse variant op de ‘homo universalis’ 

op deze omschrijving attent gemaakt heeft. 
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