


 Leeuwen, tijgers, jaguars en luipaarden werden altijd al door 
de mens zowel gevreesd als bewonderd. Grote katachtigen hebben 
cultuur, mythologie en geloof van de verschillende samenlevingen en 
beschavingen, die in hun nabijheid leefden, beïnvloed.

Deze tentoonstelling toont 170 kunstwerken, uit de meest prestigieuze 
nationale en internationale kunstverzamelingen, die ons de kans bieden 
om de complexe symbolieken te verkennen waarvoor deze dieren sinds 
de prehistorie als inspiratiebron hebben gediend.

In deze tentoonstelling worden kunstgeschiedenis, archeologie, etnologie, 
natuurwetenschappen en sociale wetenschappen met elkaar in verband 
gebracht. Dit brengt het gedachtegoed en het geloof van culturen aan 
het licht die veelal getekend werden door een animistische erfenis.

Of het nu op de bevroren steppen van het prehistorische Europa was, of in 
de regenwouden van het precolumbiaanse Amerika, langs de oevers van 
de Nijl of in de Afrikaanse savannen, overal vergeleek de mens zichzelf 
met deze wilde en machtige katachtigen in een poging om zichzelf te 
positioneren in de natuur. Bij jagers-verzamelaar samenlevingen bestond 
er geen onderscheid tussen natuur en cultuur. Integendeel, zij waren nauw 
aan elkaar gerelateerd en de grens tussen menselijk en niet-menselijk 
was vaag.



Homo Sapiens arriveerde gedurende de ijstijd voor het eerst in Europa, 
zo’n 40.000 jaar geleden. Het was in deze periode, bekend als de 
Aurignac cultuur, dat artiesten voor het eerst dieren op grotmuren 
of als ivoren beeldjes afbeeldden. Zij vereeuwigden de imposantste 
diersoorten, zoals de holenleeuw: een soort die 10.000 jaar geleden is 
uitgestorven.
De grot van Chauvet is uniek vanwege de meer als 80 weergaven van 
de holenleeuw, en daarmee is de holenleeuw het meest afgebeelde 
dier in deze grot. Dit kan een duidelijke aanwijzing zijn voor de diepe 
fascinatie voor deze dieren, die 36.000 jaar geleden nauwkeurig door 
artiesten werden geobserveerd en vervolgens vol overgave, en met 
natuurgetrouwe en overvloedige details, werden weergegeven in hun 
schilderingen.
In de Zwabische Jura (Schwäbisch Alp, Duitsland) werd mammoet 
ivoor gebruikt om beeldjes van holenleeuwen te maken. Eén van deze 
beeldjes laat een hybride wezen zien, bestaande uit een menselijk 
lichaam met een leeuwenkop. Dit zou kunnen duiden op een tastbaar 
maken van een vorm van spiritualiteit waarin het prooidier een 
belangrijke rol speelde en misschien wel werd gezien als gelijke van 
de mens.
De overheersing van dieren die niet gejaagd konden worden in de 
beeldspraak der Aurignatiën, zoals de holenleeuw, en hun verdwijning uit 
de kunstwerken van latere culturen, duidt op een doorontwikkeling van 
hun gedachte patronen en hun geloof. Na het tijdperk der Aurignatiën 
werden de leeuwen steeds minder uitgebeeld en verschenen steeds 
vaker afbeeldingen van grote grazers.

Uyan is een holenleeuwen welp die enkel een paar 
weken oud was toen de bodem van zijn hol 46.500 jaar 
geleden is ingestort. Hij werd gevonden in de bevroren 
oevers van de rivier de Uyandina in de Siberische streek 
Yakutia. Hij is perfect geconserveerd gebleven, gelegen 
naast zijn broertje. Uyan is een exceptionele ontdekking 
en slechts één van vier tot dusver bekende bevroren 
exemplaren.

Uyan, de ingevroren welp van de holenleeuw

PREHISTORIE
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DE NEOLITHISCHE PERIODE

De Neolithische periode markeert een drastische verandering 
in leef- en denkpatronen. Nederzettingen, voedselvoorraden 
en landbouw brachten een onderscheid met zich mee 
tussen enerzijds wat wild en natuurlijk was en anderzijds 
wat gecultiveerd was, en veroorzaakte een verandering in de 
manier van denken van deze nieuwe landbouwers.
”De zittende vrouw”, een zittend vrouwelijk naakt uit gebakken 
klei is ruwweg 8.000 jaar oud, en werd ontdekt in Çatalhöyük 
(Anatolië, Turkije). De corpulente morfologie doet denken 
aan paleolithische Venus figuren. Men veronderstelt dat zij 
een vruchtbare Moedergodin voorstelt die op een troon zit 
met armleuningen die voorzien zijn van leeuwenkoppen. De 
associatie van vruchtbaarheid en katachtigen zou kunnen 
duiden op een idee van bescherming: de katachtige als 
beschermer alsook de overheersing en beteugeling van de 
natuur.

De Leeuwenman (kopie) 
Grot Hohlenstein-Stadel in Bad-Würtemberg 
(Duitsland) 
Mammoetivoor 
Museum van Ullm.

Er waren meer dan 70 jaren nodig om de 300 
fragmenten uit mammoet ivoor minutieus 
terug samen te voegen. Stelt het een leeuw 
voor met menselijke trekken of een mens 
met leeuwentrekken? Voorouder, totem, 
sjamaan? De Leeuwenman stelt mogelijk een 
mythologische gestalte voor uit de Aurignac 
periode en getuigt van de fascinatie die deze 
jagers-verzamelaars gehad moeten hebben 
voor dit machtige prooidier.

De Leeuwenman
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De leeuw domineerde kunstvoorstellingen in het Midden-Oosten. 
Er kwamen leeuwen in het wild voor in Mesopotamië en Iran tot 
ongeveer 2.000 v.Chr. Het dier werd nauwgezet geobserveerd door 
artiesten en met zorg weergegeven met behulp van natuurgetrouwe 
details.

Leeuwenafbeeldingen werden in het algemeen geassocieerd met de 
idee van vrouwelijke goddelijkheid. Dit lijkt een directe erfenis te zijn 
uit de Neolithische periode. Leeuweniconen bedekten de muren van 
tempels en steden zoals Babylon en werden rechtstreeks geassocieerd 
met Ishtar, de godin van oorlog en seksualiteit. Ishtar werd vaak 
weergegeven staand op de rug van een leeuw, hetgeen zowel haar 
dominantie over de natuur als haar beschermende macht symboliseert.

Enkel de heerser was in staat om het op te nemen met een leeuw, 
hetgeen zijn goddelijke superioriteit onderstreept en zijn autoriteit 
legitimeert. Spectaculaire jachtscènes, die zich afspeelden in het 
centrum van de stad, beelden sterke en machtige Neo-Assyrische 
koning uit die leeuwen afslachten in een allegorie van hun overmacht 
over de wilde natuur die verder reikte dan hun koninkrijk.

HET MIDDEN-OOSTEN

De leeuw uit de processiestraat (kopie)
Babylon (Irak)
Nieuw-Babylonische periode, koningschap van 
Nebuchadnezzar II (604-562 v.Chr)
Geglazuurde baksteen
Berlijn, staatsmusea Berlijn – Voor-Aziatisch museum in 
Pergamon museum

Gedurende de 6e eeuw v.Chr. bouwde koning 
Nebuchadnezzar II een gigantische ommuurde 
processiestraat in Babylon die vanaf de 
Ishtarpoort naar de Ishtar tempel leidde. De 
muren waren bedekt met bakstenen reliëfstenen 
van 120 leeuwen. De gereflecteerde zonnestralen 
op de geglazuurde bakstenen zullen een glinsterend en 
ontzagwekkend effect gehad moeten hebben.

De Ishtarpoort
UITGELICHT



EGYPTE

Leeuwen leefden in het wild in en rondom de vallei van de Nijl in Egypte 
tot aan het Nieuwe Koninkrijk (tussen 1500 v. Chr. en 1080 v. Chr.). 
Door zijn kracht en zijn angstaanjagendheid was dit dier één van de 
meest gevreesde en bewonderde dieren. De leeuw werd vereerd als 
een heilig dier en zijn evenbeeld werd geassimileerd in verschillende 
godheden. De meeste daarvan waren vrouwelijk en ze waren zowel 
zachtaardiger en tegelijk meer angstaanjagend dan hun mannelijke 
tegenspelers.
De meest befaamde leeuwengodin was Sekhmet, de godin van 
de oorlog. Zij stond zowel voor een vernietigende kracht als een 
beschermende lijfwacht. Haar woede veroorzaakte dood, droogte en 
epidemieën. Tegelijkertijd stond zij ook voor de overstromingen van 
de Nijl die jaarlijks leven, vruchtbaarheid en vernieuwing bracht. Haar 
toorn werd aangeroepen om de koning te vergezellen in veldslagen, 
maar eens de strijd was gewonnen werd zij met behulp van offers 
gekalmeerd (letterlijk tot vrede gebracht: “bevredigd”) en nam ze de 
gestalte aan van de tedere en moederlijke figuur met een kattenhoofd: 
een Bastet.
De leeuw symboliseerde andere ideeën en waarden die achtereenvolgens 
werden overgenomen door Griekse en Romeinse culturen. De zon 
trad het sterrenbeeld de leeuw binnen wanneer de Nijl overstroomde, 
waardoor de analogie tussen leeuw en water ontstond. Leeuwen werden 
vaak afgebeeld op Egyptische tempels in de vorm van waterspuwers 
die water uit gebouwen deden wegstromen, waardoor deze associatie 
verder werd versterkt. Egyptenaren geloofden bovendien dat leeuwen 
nooit slapen en beeldhouwden daarom leeuwen elementen op hun 
bed ter bescherming tijdens het slapen.

Bovenste gedeelte van een beeld van de godin Sekhmet. 
Tempel van Mut, Karnak (Egypte)
Nieuwe Koninkrijk, 18e dynastie, konigschap van Amenophis/
Amenhotep III (1388-1381 v.Chr) 
Graniet
Berlijn, Berlijnse staatsmusea –Egyptisch museum en 
papyrusverzameling.

De godin Sekhmet is één van de belangrijkste Egyptische 
godheden. Meer dan 600 beelden, gelijkend aan het 
exemplaar dat hier is tentoongesteld, waren in de tempel van 
Mut in Karkak aangebracht. Mut was een oude Egyptische 
moeder godin, die vaak werd geassocieerd met Sekhmet.

Beeld van Sekhmet
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GRIEKENLAND EN ROME

Volgens Herodotus en Aristoteles leefden leeuwen nog in het wild in 
de bergen van noord Griekenland tot de 5e en de 6e eeuw v. Chr. 
De leeuwenfiguur die regelmatig terugkeert in de kunst en literatuur 
uit die tijd doet denken aan hoe het dier in het Midden-Oosten werd 
beschouwd.
De kunst uit Mesopotamië beeldde het roofdier uit als ware het de 
bepalende essentie van zekere vrouwelijke godheden. Dit thema kan 
zowel worden teruggevonden in de gestalte van Cybele, die de wilde 
natuur verpersoonlijkte, als ook in verscheidene hybride wezens zoals 
sfinxen en griffioenen. 
Ook uit het Midden-Oosten stamt het wederkerende thema van 
strijd tegen de leeuw. Dit werd losgekoppeld van de associatie met 
koningschap en werd geprojecteerd op heldenfiguren zoals Heracles/
Hercules die met blote handen de Nemeïsche leeuw bevocht als zijn 
gelijke. De leeuw werd gezien als de tegenspeler van de held, een 
model voor adel, een weerspiegeling van begeerde deugden zoals 
moed en onverzettelijkheid.
Ten tijde van het Romeinse Rijk was de leeuw enkel fysiek aanwezig 
als een dier in gevangenschap dat werd gebruikt tijdens spelen en 
voorstellingen. De afslachting van honderden leeuwen bij wijze van 
vermaak werd tegelijk ook gezien als een verering van de overheersing 
van de Keizer over de buitenlandse barbaren en over het wilde karakter 
van de natuur. Dit vormde het fundament voor de hedendaagse 
Westerse gedachte: de mens domineert de natuur.

2e kwart van de 5e eeuw v. Chr.
Herculanum, Italië
Marmer uit Paros
Berlijn, Berlijnse staatsmusea – Verzameling antiquiteiten

Zoals wordt vermeld in de Griekse literatuur ten tijde 
van Homerus is Heracles, zoon van Zeus de stervelinge 
Alcmene, één van de meest vereerde helden uit de 
Griekse oudheid. Als eerste van zijn ‘12 opdrachten’ 
moest hij het opnemen tegen de Nemeïsche leeuw, 
een onoverwinnelijk dier. Nadat de leeuw eenmaal was 
gewurgd, eigende hij zich de huid van het dier toe, 
waardoor hij op zijn beurt onoverwinnelijk werd.

Hoofd van Heracles
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Ruiterculturen die rondzwierven over de steppen deden hun intrede 
in Eurazië gedurende het 1e millennium v. Chr. Deze steppenvolkeren 
prefereerden dieren thema’s waarin katachtigen de boventoon 
voerden. Afbeeldingen van tijgers en panters werden gebruikt om ruiter 
uitrustingen, harnassen en riemen met bronzen plaatwerk te versieren. 
Deze afbeeldingen versterkten zowel de bescherming die uitging van 
de afbeelding, alsook de sociale status van de drager ervan.

De dieren werden vaak afgebeeld in een roofzuchtige houding, op het 
punt om toe te springen. Deze katachtigen illustreerden zowel de brute 
natuur als de agressiviteit en de moed waar deze jager krijgers naar 
streefden. De symbolen en afbeeldingen die deze steppen culturen 
vervaardigden zijn wijd verspreid over het Aziatische continent als 
gevolg van het rondtrekken van deze nomaden volkeren. De afbeeldingen 
werden gaandeweg overgenomen en aangepast door andere culturen.

In China werd het gebruik van de tijger iconografie duidelijk beïnvloed 
door deze steppen imperiums. Gedurende de Han dynastie (206 v. 
Chr. – 220 n. Chr.) was de tijger een prominent symbool van kracht en 
bescherming, en werd eveneens geassocieerd met de spirituele wereld.
Onder de sjamaan culturen in de Siberische Taiga wordt de tijger nog 
steeds beschouwd als heilig dier met verbindingen met de onderwereld.

AZIË

Relikwie in de vorm van een tijger
Westelijke Han dynastie, China (206 v. Chr. – 220 n. Chr.)
Witte jade

Dit voorwerp van witte jade dateert uit de Han 
dynastie. De invloed die voortvloeide uit de 
dierenkunst van Aziatische steppenculturen is 
overduidelijk. Het getuigd van de behoefte van 
de Chinese keizer om inspiratie te putten uit deze 
volkeren van strijders om hun interne politieke 

systeem te vernieuwen. Dit voorwerp uit jade weerspiegelt 
de klassieke code van de steppenkunst: de tijger wordt 
in profiel weergegeven, zijn muil is geopend, in een 
dynamische houding. De nauwkeurigheid van de details en 
de versieringen verraden het werk van een Chinese vakman.

Relikwie van jade
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De jaguar is het machtigste roofdier in Zuid Amerika en vormde 
tevens één van de meest verspreide onderwerpen in de kunst uit de 
tijd vóór Columbus. Aan de jaguar werden bovennatuurlijke krachten 
toebedacht. Hij werd bewonderd voor zijn kracht, souplesse en snelheid 
en hij werd vergoddelijkt in de vorm van een hybride jaguar-man. Zijn 
hoektanden symboliseerden kracht en zijn te zien op afbeeldingen 
van de mythische voorouders die vereerd werden door de Moche en 
Olmec culturen.

Bekend vanwege zijn potentie, moed en edelheid werd het evenbeeld 
van een jaguar omarmd en priesters, stamhoofden en krijgers 
verkleedden zich als zodanig. De jaguar werd beschouwd als de heerser 
van de dierenwereld en talrijke beschavingen in de Andes en in Midden-
Amerika adopteerden de jaguar als een teken van koningschap. De idee 
dat dit dier als nachtdier de zon begeleidde tijdens zijn nachtelijke reis 
betekent dat het ook werd geassocieerd met opoffering en de dood.

De jaguar voelt zich zowel op zijn gemak onder de grond (in grotten), 
als in het water en in de lucht (in bomen) en daardoor leek het dier 
een link tot stand te brengen of te vertegenwoordigen met de hemel 
en de onderwereld. Alleen de sjamaan kon met de geestenwereld 
communiceren door de gestalte van een jaguar aan te nemen.
In de mythologie van het Amazonegebied worden dieren vermenselijkt 
en jaguars waren oorspronkelijk mensen.

De mythologie van deze culturen staat bol van verhalen over de 
metamorfose van jaguars en mensen.

AMERIKA

Jaguarmasker der Guerrero, Mexico
Cultuur der Nahua, XX. eeuw
Hoout, Texteil, Jaguartanden
Parijs, Musée du quai Branly

gezien als een teken van vruchtbaarheid. Gedurende 
traditionele festiviteiten vereren gemaskeerde 
dansers de landbouwcycli. Wanneer het tijd is om 
te zaaien wordt het symbolisch naspelen van het 
jagen en doden van de jaguar gezien als garantie 
voor regen en vruchtbaarheid. 

Masker
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In het koninkrijk Dahomey, in zuid Benin (17e-19e eeuw) was de koning 
zowel een politiek als geestelijk leider. De koningen uit de Abomey 
dynastie werden beschouwd als de afstammelingen van een mythische 
voorouder genaamd Agasu: hij was half mens, half luipaard. De koning 
droeg verscheidene prestigieuze voorwerpen die de luipaard of 
zijn gevlekte huid voorstelden. De hofkunst uit de Abomey dynastie 
adopteerde de leeuw als embleem voor Koning Glele (1858-1889). Alle 
afbeeldingen van de leeuw waren rechtstreekse verwijzingen naar de 
koning, al was het op de uiteinden van parasols, wandkleden, vlaggen 
of koningsscepters.

Leeuwenafbeeldingen zijn zeldzaam in de Afrikaanse masker traditie. 
In Mali worden bepaalde maskers gedragen door leden van geheime 
gemeenschappen die kennis hebben van bush magie. De maskers 
worden gedragen bij rituele dansen en religieuze ceremonies.

Aan de leeuwenjacht wordt enorme prestige toegedicht. Delen van het 
gejaagde dier worden gedragen en brengen eer aan de drager ervan, 
aangezien het tekenen van moed zijn. Leeuwen en luipaarden worden 
evenwel enkel onder strikte en gecodificeerde condities gejaagd. De 
jagers moeten verschillende rituelen opvolgen en gehoorzamen uit 
respect voor het dier en om de wraakzuchtige geest van het dier te 
bezweren.

AFRIKA

Draagbaar altaar met een luipaard, mythologische 
voorouder van de Koninklijke afkomst
Gemaakt door de familie Hountondji
Koninkrijk van Danhomè, Benin
Koper-ijzer legering
Parijs, museum du quai Branly

Dit altaar met zijn offertafel is geweid aan de 
geest van de Koninklijke voorouder Agasu. Het 
werd in gebruik genomen door Konig Ghezo 
van Danhomey (1818-1858) en werd gebruikt bij 
jaarljkse ceremonies in de hoofdstad Abomey.
Agasu, de mythologische voorouder van de 
koningen van Abomey, is te zien bovenop het 
altaar. Hij was de zoon van een luipaard die paarde 
met Koningin Aja uit Togo.

Draagbaar altaar
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Panthera is de enige niet-overheid organisatie in de wereld, in het 
bijzonder toegewijd ter bescherming van de 40 overgebleven 
katachtige diersoorten en hun bijbehorende ecosystemen.

Panthera maakt gebruik van de expertise van biologen die 
gespecialiseerd zijn in katachtigen om strategieën te ontwikkelen en 
te implementeren die helpen om de meest bedreigde diersoorten de 
beschermen: tijgers, leeuwen, jaguars, sneeuw luipaarden, poema’s en 
luipaarden.

Vandaag, meer dan in ooit tevoren in de geschiedenis, staat de toekomst 
van deze katachtigen, die de mens door de tijd en over verschillende 
continenten heeft gefascineerd, op het spel. De oorzaak daarvan moet 
worden gezocht in de verdwijning van zijn natuurlijke leefomgeving en 
van zijn prooi, én de afslachting en moordpartijen die worden begaan 
door vee eigenaren, trofeeën jagers en stropers.

Wilde katachtigen zijn roofdieren die bovenaan talrijke voedselketens 
staan. Hen beschermen houdt in dat de uitgestrekte gebieden waarin 
de leven moeten worden beschermd en met hen de overige diersoorten 
die deze territoria delen. Deze wilde gebieden zijn niet alleen essentieel 
voor het welzijn van onze planeet, maar ook voor het welzijn van de 
mensheid.

PANTHERA

Namaak luipaard huid (Panthera Pardus)
Zuid-Afrika 2014
Synthetische vacht
Panthera

In Zuid-Afrika worden tussen de 1.500 en 2.500 
luipaarden illegaal gedood vanwege de plaatselijke 
vraag naar huiden en andere lichaamsdelen die worden 
gebruikt voor ceremoniële en religieuze versierselen.
Het hoogkwalitatieve soort namaakbont zoals hier 
wordt getoond wordt geproduceerd door Panthera als 
onderdeel van het programma “Fur for life” (vacht voor 
leven). Namaak bont is door lokale gemeenschappen 
omarmd en maakt meer dan de helft uit van de 
ceremoniële versierselen die vandaag de dag worden 
gebruikt.

Namaak bont
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Wij hopen dat deze 
tentoonstelling u bevallen 

heeft en wij verzoeken u om 
deze gids aan het einde van uw 
bezoek weer af te geven bij de 

ontvangstbalie.

Deze leidraad kan gratis als 
pdf van onze website worden 

gedownload.


