
Voor kunstenaars in de vroegmoderne tijd was het essentieel om exotische dieren, 
zoals leeuwen, in het echt te kunnen bestuderen om ze goed te leren weergeven. 
In de 17de eeuw was het vooral op kermissen en jaarmarkten dat Hollandse 
kunstenaars de gelegenheid hadden zulke dieren van dichtbij te bekijken. Hierdoor 
verschenen in kunst uit die tijd steeds meer levensechte leeuwen
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Afb. 1 Dorpsfeest met spelende muzikanten buiten een tent. In de tent links was, zoals aangegeven op het bord, een 
olifant te zien. Tekening door Jan van Goyen, 1653. Collectie The J. Paul Getty Museum, Los Angeles. 



Exotische dieren, zoals leeuwen, tropische vogels en 
kamelen, werden van oudsher gehouden in zoge-
naamde menagerieën aan adellijke hoven en bij 
buitenhuizen van rijke burgers. Deze privéverzame-
lingen waren in feite voorlopers van dierentuinen, 
hoewel ze slechts voor een zeer beperkt publiek toe-
gankelijk waren. Menagerieën waar iedereen tegen 
een klein bedrag naar binnen kon, ontstonden pas 
aan het einde van de 17de eeuw bij herbergen als 
Blaauw Jan en De Witte Olifant in Amsterdam. Desal-
niettemin was ook voor die tijd voor het grote publiek 
geregeld gelegenheid om exotische dieren - zoals 
leeuwen - te aanschouwen, namelijk op kermissen 
en jaarmarkten (afb. 1 en 2). Voor kunstenaars was 
het zien van zo’n dier niet alleen vermakelijk, maar 
diende het ook een belangrijk praktisch doel. Want 
dé manier om zich het weergeven van iets mach-
tig te maken, was en is het in het echt bestuderen 

en natekenen ervan. Als een levend exemplaar niet 
voorhanden was, was men afhankelijk van bestaande 
weergaven van leeuwen op bijvoorbeeld prenten, 
tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken – en 
eigen verbeeldingsvermogen en ervaring met het 
uitbeelden van andere dieren.

In het werk van virtuoos Albrecht Dürer 
(1471-1528) zien we bijvoorbeeld hoe hij schetsen 
van vermoedelijk een gebeeldhouwde leeuwen-
kop maakte en die vervolgens gebruikte voor een 
andere leeuw op een prent (afb. 3). Het lichaam lijkt 
in dit geval gebaseerd op een dier dat hij wel al vaak 
had gezien, waarschijnlijk een hond (afb. 4). 

Hoe anders zouden de leeuwen worden die hij 
in 1521 tekende, toen hij tijdens zijn reis door de 
Nederlanden levende exemplaren zag in de mena-
gerie van het Prinsenhof te Gent (afb. 5).

Afb. 2 Kermis bij de Heiligewegspoort. Schilderij door Gerrit Lundens, ca. 1650-1664. Collectie Amsterdam Museum, 
Amsterdam.
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Afb. 3 Blad met schetsen van de verkrachting van Europa, 
leeuwen, Apollo en ‘oriëntaals’ figuur (detail). Tekening door 
Albrecht Dürer, 1494-1495. Collectie Albertina, Wenen.

Afb. 4 De heilige 
Hiëronymus in de 
wildernis (detail). Prent 
door Albrecht Dürer, 
1494-1498. Collectie 
Rijksmuseum, 
Amsterdam

Afb. 5 Liggende 
leeuw. Tekening door 
Albrecht Dürer, 1521. 
Collectie Albertina, 
Wenen.
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Ook de eigenaardige leeuwen op een prent van 
Crispijn van de Passe I (ca. 1564-1637) zijn geen teken 
van een gebrek aan talent, maar van een begrijpelijk 
onvermogen om gestalte te geven aan een dier dat 
hij nog nooit had gezien (afb. 6). De leeuw op een 
ets van Rembrandt van Rijn (1606-1669) uit 1634 laat 
goed zien dat hij op dat moment ook nog niet de 
kans had gehad het dier in het echt te bestuderen 
(afb. 7). Maar daar zou verandering in komen. 

In de 17de eeuw was in Holland zoals gezegd 
geregeld een leeuw te zien op jaarmarkten en ker-
missen. In mijn onderzoek naar de exploitatie van 

leeuwen in de 17de-eeuwse Republiek probeer ik 
dit in kaart te brengen. Mijn inventarisatie is nog 
verre van compleet, maar Amsterdammers konden 
bijvoorbeeld tussen 1644 en 1660 zeker zeven 
keer, maar vermoedelijk vaker, een levende leeuw 
bewonderen.1 Dit waren Atlasleeuwen, afkomstig 
uit Noord-Afrika, die met hun verzorger rondreis-
den om op kermissen en jaarmarkten tegen beta-
ling getoond te worden. 

Voor kunstenaars was dit een uitgelezen kans 
om de dieren – die een belangrijk symbool voor 
de Republiek vormden en vaak voorkwamen in 

Afb. 6  Daniël in de 
leeuwenkuil (detail). 
Prent door Crispijn 
van de Passe I, naar 
ontwerp van Maerten 
de Vos, 1591. Collectie 
Rijksmuseum, 
Amsterdam.

Afb. 7 Hiëronymus 
lezend (detail). Prent 
door Rembrandt van 
Rijn, 1634. Collectie 
Rijksmuseum, 
Amsterdam.
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Afb. 8 Drie schetsen van een leeuw en een man met een mijter op. Tekening door Anthonie van Borssom,  
ca. 1650-1677. Collectie Rijksmuseum, Amsterdam.

Afb. 9 Liggende 
jonge leeuw. Tekening 
door Rembrandt van 
Rijn, ca. 1638-1642. 
Collectie The Leiden 
Collection, New York.
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Afb. 10 Hiëronymus, 
lezend in een 
Italiaans landschap 
(detail). Prent door 
Rembrandt van Rijn, 
ca. 1653. Collectie 
Rijksmuseum, 
Amsterdam.

heraldische, mythologische en Bijbelse voor-
stellingen – goed te bestuderen en ‘naer ’t leven’ 
te leren afbeelden. De vluchtige schetsen van een 
leeuw door Anthonie van Borssom (1630/1631-1677) 
maken haast tastbaar hoe dichtbij hij bij het dier 
heeft moeten zijn terwijl hij hem natekende (afb. 
8). Zulke ter plekke gemaakte tekeningen waren 
belangrijke oefeningen en dienden als voorbeeld en 
uitgangspunt voor het weergeven van leeuwen op 
prenten en schilderijen. Zo verschenen dankzij de 
kermisleeuwen steeds vaker levensechte leeuwen 

op prenten, tekeningen en schilderijen uit die tijd.
Ook Rembrandt maakte volop gebruik van de 

mogelijkheid om leeuwen in het echt te zien. Door 
de jaren heen tekende hij meerdere malen leeuwen 
naar het leven, vermoedelijk op de Amsterdamse 
kermis (afb. 9). Hoe bedreven hij geworden was in 
het weergeven van de roofdieren, is goed terug te 
zien op weer een prent van de heilige Hiëronymus 
(afb. 10). Alles aan die leeuw klopt; een groot con-
trast met de leeuw op zijn eerdere prent van het-
zelfde onderwerp (afb. 7). 

275  

Beeldessay | Levensechte leeuwen


