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Voorwoord  
 
 
Dieren heb ik altijd fascinerend gevonden. Van kind af aan ving ik kikkers, vissen en salamanders, 
zeurde ik om een huisdier, speelde ik het liefste met dierenspeelgoed en las ik boeken waarin dieren de 
hoofdrol speelden met het meeste plezier. Die interesse in dieren bleef aanhouden en het vak biologie 
vond ik een van de boeiendste vakken op school. Een van de onderwerpen die mij het meeste aansprak 
binnen de biologie en mij nog steeds aanspreekt is de evolutietheorie. Ik vind het ontstaan en de 
ontwikkeling van dieren een prachtig onderwerp. Daarnaast vind ik de boeiende weetjes, feiten en 
verhalen rondom het gedrag en de herkomst van dieren mateloos fascinerend.  Ik probeer mijn vinger 
erop te leggen waar de fascinatie voor dieren vandaan komt en ik wilde daar met mijn onderzoek een 
antwoord op vinden. Dit omdat dieren in mijn beeldend proces op de academie altijd een grote rol 
hebben gespeeld en dat nog altijd doen. 
 
Dieren zijn altijd aanwezig in de tekeningen die ik maak. Ik wil meer diepgang laten ontstaan door te 
onderzoeken wat dieren kunnen betekenen. Of beter gezegd: hoe ik dieren zelf iets kan laten 
betekenen. Ik laat me inspireren door onder andere verhalen uit de mythologie, de Bijbel of sprookjes. 
De meest grijpende verhalen, symbolen en metaforen probeer ik een plaats te geven in mijn tekeningen 
of gebruik ik als uitgangspunt. Wat ik wil is met mijn dieren een nieuwe wereld en verhaal creëren, of 
een oud verhaal nieuw leven inblazen op mijn eigen manier. Dat wil niet zeggen dat die verhalen altijd 
even concreet zijn.  
 
Mijn kennis van ‘boeiende dierenweetjes en feiten’ wilde ik verder uitbreiden. Niet alleen 
wetenschappelijke feiten, maar ook de verhalen die zijn ontstaan in de loop der eeuwen. Tijdens mijn 
vooronderzoek kwam ik tot de conclusie dat dierenverhalen uit de middeleeuwen en Bijbel mijn 
interesse hadden gewekt. Inspirerend is de enorme diversiteit aan verschillende verhalen rondom dieren 
en het ontstaan daarvan. Daarnaast ontdekte ik dat er genoeg bronnen zijn over dieren en hun 
symboliek, maar weinig bronnen over hoe hedendaagse kunstenaars dieren symbolisch gebruiken. Laat 
staan over hoe dieren op een symbolische wijze worden toegepast. Ik wilde weten wat het dier voor de 
hedendaagse kunstenaar zelf en in het werk betekent, omdat dit lang niet altijd even duidelijk is. 
Daarnaast hoopte ik dat ik met het verzamelen van die antwoorden zelf een beter inzicht zou krijgen 
waarom ik zelf altijd dieren in mijn tekeningen gebruik. Ook kwam ik tot de conclusie dat over dieren 
in de middeleeuwen ontzettend veel boeiende informatie te vinden is, maar niet gestructureerd hoe 
dieren dan precies in de middeleeuwen op een symbolische wijze werden toegepast in de kunst. De 
vraag ‘Is de manier waarop dieren symbolisch worden toegepast in de hedendaagse kunst veranderd 
ten opzichte van de kunst ten tijde van de middeleeuwen?’ kwam op dat moment bij me op. Deze vraag 
is dan ook het uitgangspunt van dit onderzoek.  
 
Mijn onderzoek heeft hele boeiende resultaten opgeleverd en mij meer inzicht gegeven over de 
dierensymboliek in de middeleeuwen en hedendaagse kunst. Ik heb altijd het gevoel dat ik precies moet 
kunnen uitleggen waarom ik dieren gebruik in mijn tekeningen, maar door de gesprekken met andere 
kunstenaars aan te gaan en over dit onderwerp te praten kwam, ik tot de conclusie dat die reden lang 
niet altijd even duidelijk of uitgesproken is. Werken vanuit intuïtie, je gedachtestroom en fascinatie kan 
iets heel abstracts zijn. Door dit onderzoek begonnen voor mij de puzzelstukjes op hun plaats te vallen. 
Voor mij zijn dieren iets abstracts, het leven en overleven van het dier zie ik als een hele andere 
wereld. Door dieren te tekenen waan ik mezelf tijdelijk in een andere wereld dan die van mijzelf. En ik 
hoop dat mijn toeschouwers dat ook even zullen doen als ze mijn werk bekijken: dat ze even worden 
meegevoerd naar een plek waar uitsluitend dieren bestaan en waar de toeschouwer zijn eigen 
interpretaties de vrije loop kan laten gaan. Naast dat ik zelf een beter beeld heb gekregen over mijn 
eigen werk is het een ontzettend rijke en inspirerende investering geweest om te bevragen hoe andere 
kunstenaars naar het dier kijken en deze gebruiken. Daarvoor wil ik alle kunstenaars bedanken die het 
mogelijk hebben gemaakt om dit onderzoek te doen. Ook wil ik Frank van Den Bosch bedanken die het 
stuk over de middeleeuwen op zich heeft genomen ter controle en de nodige toevoegingen heeft 
gedaan. Zonder zijn hulp en website met rijke informatie was het een stuk lastiger geweest om aan alle 
juiste informatie te komen. Ik heb met ontzettend veel plezier en enthousiasme aan mijn onderzoek 
gewerkt en dat was zonder alle hulp nooit gelukt. 
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Inleiding  
 
‘Every creature of the world, is like a book and a picture, to us, and a mirror’1- Alan of Lille, 12e 
eeuw. 
 
Dierensymboliek is even oud als de mensheid. Die symboliek is ontstaan doordat men in het dier 
bepaalde eigenschappen van zichzelf of van anderen herkende.2 Bij onze voorouders ten tijde van de 
oertijd zijn afgebeelde dieren terug te vinden op de muren van grotten. Er zijn verschillende 
veronderstellingen waarom onze voorouders dit deden; misschien waren het visies op leven en dood, 
een mysterieuze religie, ter verering of om te demoniseren. Of misschien moesten deze grottekeningen 
ervoor zorgen dat die getekende dieren ook in levende lijve aanwezig waren in het jachtgebied van 
onze voorouders.3 
 
Boeken uit de klassieke oudheid dienden als grondslag voor het belangrijkste dierenboek van de 
middeleeuwen, het bestiarium. De Physiologus waarvan de grondslag ligt bij de Grieken, was een 
voorloper van het bestiarium.  In plaats van directe waarneming en wetenschap ging het hier over 
allegorische benadering en de toepassing van de menselijke moraal. Later wordt hier uitgebreider op 
ingegaan. Een meer zuivere wetenschappelijke benadering van dieren ontstaat pas in de late 
middeleeuwen en renaissance. Maar ook de afgebeelde dieren op schilderijen in de renaissance waren 
vaak doordrenkt van een symbolische betekenis. Belangrijk is te weten hoe er in de middeleeuwen in 
Europa naar dieren werd gekeken, of beter gezegd hoe er vanuit het christendom naar dieren werd 
gekeken. Het christendom zal een grote rol spelen in dit onderzoek, omdat het christelijke geloof in de 
middeleeuwen de meeste kunstvormen heeft voortgebracht. Veel dieren zijn met grote regelmaat terug 
te vinden in de christelijke kunst, in kloosters, kerken en manuscripten. Hoe is deze dierensymboliek 
ontstaan? In het eerste hoofdstuk zal er kort worden toegelicht wat ‘symboliek’ is. Daarna wordt er 
ingegaan op het ontstaan van dierensymboliek in de middeleeuwen, als eerst wordt in het tweede 
hoofdstuk besproken hoe er naar het dier in de middeleeuwen wordt gekeken. Vervolgens zal er 
hoofdstuk drie ingegaan worden op dierenverhalen en boeken in de middeleeuwen. In het vierde 
hoofdstuk wordt er besproken op hoe het dier als symbool ontstaat en op welke verschillende manieren 
deze worden toegepast. Daarna wordt er in hoofdstuk vijf kort per discipline ingegaan en geïllustreerd 
op dieren symbolisch werden gebuikt. In hoofdstuk zes wordt de sprong naar de hedendaagse kunst 
gemaakt en zullen negen hedendaagse kunstenaars vertellen over de dieren in hun kunst. In hoofdstuk 
zeven worden zeven dieren specifiek toegelicht, zowel het dier in de middeleeuwen en het dier in de 
hedendaagse kunst wordt besproken. Dan als laatst zal er een conclusie worden gegeven in hoofdstuk 
acht, deze conclusie geeft antwoord op de hoofdvraag. Deze conclusie geeft inzicht of de manier 
waarop dieren symbolisch worden toegepast in de hedendaagse kunst is verandert ten opzichte van de 
kunst ten tijde van de middeleeuwen. Zijn er veranderingen? En zo ja, wat zijn dan die veranderingen 
en wat zijn de verschillen tussen de middeleeuwen en hedendaagse kunst?4  
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Symboliek  
 
Om beter te begrijpen wat symboliek precies betekent wordt het hieronder kort uitgelegd. Een 
belangrijk onderdeel in de kunstgeschiedenis dat zich met symboliek bezig houdt, is de iconografie. 
‘Iconografie is de tak die zich bezighoudt met de onderwerpen in de kunst en hun diepere betekenis of 
inhoud. Het woord iconografie is afgeleid van de Griekse woorden die ‘beeld’ en ‘schrijven’ 
betekenen; iconografie betekent dus letterlijk dus: beeldbeschrijving. Het belangrijkste doel van de 
iconografie is om de onderwerpen van kunstwerk te bepalen, en wanneer aanwezig, de diepere 
betekenissen te vinden en te verklaren die kunstenaars in hun werken hebben ondergebracht.’5 Ook 
onderzoekt de iconografie de samenhang tussen literaire bronnen en producten van de beeldende 
kunsten. Binnen de kunstgeschiedenis worden er verschillende begrippen gebruikt die enige uitleg 
nodig hebben die betrekking hebben tot de symboliek. 6  
 
Het woord symbool komt van het Griekse woord ‘symbolon’, wat ‘teken’ betekent, het is een begrip 
wat een ander begrip voorstelt of verbeeldt. Het symbool is een vervanging en tevens samenvatting van 
een ander begrip. Woorden zijn in feite ook symbolen, zij zijn een samenvattend en vervangend 
hulpmiddel voor de geest. Wanneer wij een woord gebruiken, drukken wij een begrip uit, maar wij 
bedoelden een ander begrip. Het symbool van het beeld gaat vrijwel altijd vooraf aan het symbool van 
het woord. In de iconografie wordt er een onderscheid gemaakt tussen verschillende soorten symbolen, 
waaronder de personificatie, de allegorie, het attribuut en het type. Deze begrippen zullen kort worden 
toegelicht, omdat deze later genoemd zullen worden in het onderzoek. 
 
Een personificatie is een symbool, waarbij een persoon een niet stoffelijk (abstract) begrip vervangt. 
Zo is bijvoorbeeld in de christelijke leer de maagd Maria de personificatie van de Kerk. 
 
Een allegorie is de symbolische voorstelling van een abstract begrip door middel van personen, zaken 
en handelingen. Een voorstelling waarin een personificatie wordt gebruikt in combinatie met één of 
meerdere andere personificaties, en/of met één of meer andere personen of figuren. Samen kunnen ze 
in een handeling betrokken zijn. Voorbeeld: de Liefde in de gedaante van een vrouw is een 
personificatie; de Deugden in vrouwengedaanten, die Christus aan het kruis hechten, vormen een 
allegorie. Liefde in de gestalte van een gevleugeld kind is een personificatie, richt dat kind zijn pijl op 
de voorbijganger, dan is het een allegorie. 
 
Het type is een begrip, persoon of episode, in de plaats gesteld van een ander begrip, een andere 
persoon of episode.  
 
Het attribuut is een voorwerp, aan een door de kunst voorgestelde persoon toegevoegd, waardoor die 
persoon van alle andere personen wordt onderscheiden. Het kan een voorwerp, een plant, een dier of 
een teken zijn. De attributen zijn te onderscheiden in algemene en individuele attributen. Algemene 
attributen zijn eigen aan een gehele categorie van heiligen, bijvoorbeeld de palm is het algemene 
attribuut van de martelaren. Het individuele attribuut daarentegen karakteriseert één enkele heilige. 
Wanneer bijvoorbeeld Sint Laurentius wordt afgebeeld met een palm en een rooster, is de palm het 
algemene, de rooster het individuele attribuut. 7 
 
Dan is er nog de metafoor, wat een overdrachtelijke of figuurlijke uitdrukking is die berust op een 
vergelijking, bijvoorbeeld de kameel, deze kan als ‘het schip van de woestijn’ worden aangeduid. 
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Het dier in de middeleeuwen 
 
De manier waarop dieren door mensen werden beschouwd in de middeleeuwen is belangrijk om kort 
toe te lichten. In de middeleeuwen zijn er namelijk een aantal specifieke ideeën over dieren, die 
daardoor invloed uitoefenen op het christendom en zo ook op de kunst in de middeleeuwen. En 
andersom, het geloof brengt ook bepaalde ideeën voort over dieren waardoor er een bepaald beeld 
ontstaat van dieren in de middeleeuwen. In de middeleeuwen maakte men volop gebruik van dieren. 
Varkens dienden als voedsel, paarden werden als lastdier op het land gebruikt en vachten werden in 
kleding verwerkt. Daarnaast heerste er een grote angst voor bepaalde dieren. Die angst wortelde in het 
geloof dat wanneer men opgegeten zou worden door een roofdier als een beer of wolf, dit gelijk stond 
aan de dood zonder mogelijkheid tot verlossing. Het verscheurd en opgegeten worden door dieren 
zoals slangen, draken en padden werd vaak als thema gebruikt in afbeeldingen van de hel in de 
literatuur en de kunst. De hel werd daarom vaak als een verslindende muil afgebeeld zoals in 
afbeelding 1 te zien is.8 
 
Afb. 1: Mouth of Hell, Winchester Psalter, c 1150 
 
In het bestiarium, een van de belangrijkste dierenboeken uit de 
middeleeuwen, wordt een algemene definitie gegeven van het begrip 
dier: ‘Ze worden dieren genoemd omwille van het geweld waarmee 
ze boos zijn en ze gekend zijn als ‘wild’ (ferus), omdat ze van nature 
uit gewend zijn aan de vrijheid en omdat ze beheerst worden 
(fernatur) door hun eigen wensen. Zij dwalen hier en daar, gedragen 
zich vrij en ze gaan overal waar zij wensen te gaan.’9 
 
Thomas van Aquino (1225-1274), een van de invloedrijkste filosofen 
en theologen uit de middeleeuwen, stelde dat ‘wreedheid’ en 
‘ruwheid’ hun namen ontleenden aan de gelijkenis met wilde dieren 
die worden beschreven als wreed. Hij concludeerde hieruit dat 
mensen die zich zo gedroegen ‘dierlijk’ waren. Menselijke 
wreedheid onderscheidde zich, volgens de middeleeuwse 
opvattingen, van de dierlijke door het feit dat er bij een mens een 
motief en een doel mee samen hing. Het was ‘logisch’ terwijl het bij dieren ‘irrationeel’ was.10 
Een ander leerpunt van Aquino was dat in het paradijs de verloste mens geen voedsel nodig heeft, met 
als gevolg dat de dieren dus overbodig zijn en dat er voor hen geen plaats is in het hiernamaals. Aquino 
gaf aan dat dieren ‘geen verstand’ bezaten en dat ze dus niet waren gemaakt ‘naar Gods beeld’. Dieren 
zijn dus zielloos, redeloos en beschikken niet over een vrije wil en dat betekent dat er geen plek is voor 
dieren in de hemel. Toen de mens in het aards paradijs leefde, had hij geen dieren nodig. Hij droeg 
geen kleren en at slechts vruchten en planten. Met de zondeval veranderde dit en werd het dier een 
noodzakelijke leverancier voor eten en kleding. God had de mens immers geschapen als heerser over 
alle dieren. Dit wordt gereflecteerd in het middeleeuwse eigendomsrecht waarin dieren de mens 
toebehoorden en deze ermee kon doen wat hij wilde. 11 
 
In de vroege middeleeuwen, waren mens en dier gescheiden soorten voor theologen. Zij gingen uit van 
het Bijbelcitaat ‘Hij (de mens) zal heersen over de vissen van de zee, over de vogels van de lucht, over 
de tamme dieren, over alle wilde beesten en over al het gedierte dat over de grond kruipt.’ Genesis 
1.26.12 Een ander principe was de reactie van de christenen tegen de heidense samenleving. In de 
klassieke oudheid werden mensen en dieren namelijk als verwant beschouwd. De leer van Augustinus 
(354-430), bisschop van Hippo, theoloog, filosoof en kerkvader, steunt sterk op dit principe. In de 
middeleeuwen geloofde men dat de mens het enige ‘dier’ was met een ziel. Merkwaardig is dat dieren 
wel verantwoordelijk werden gesteld voor hun daden. Uit kronieken van die tijd kennen we talrijke 
gerechtelijke processen tegen dieren. In de vierde eeuw gaf de heilige Ambrosius (339-397), kerkvader 
en bisschop van Milaan, al als belangrijkste onderscheid tussen mensen en dieren het feit dat mensen 
‘reden’(ratio) hebben en dat dieren ‘irrationeel’ zijn. Ook Augustinus, noemde de mensen superieur 
over de ‘ruwe dieren’ omdat ze ‘rationele schepselen’ waren. 13  
 
In de 12e eeuw kwam er een wetenschappelijke heropleving. Steeds meer werd datgene wat werd 
opgeschreven ook vergeleken met wat werd geobserveerd. In de 13e eeuw werd dit bekrachtigd door de 
herontdekking van de werken van Aristoteles. In de late middeleeuwen evolueerde men naar de kennis 
dat mensen en dieren bepaalde fysische en psychische kenmerken gemeen hadden.’ 14 
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Dierenverhalen en boeken 
 
Waar vindt de dierensymboliek zijn oorsprong en hoe komt deze tot stand? Om beter te begrijpen 
waarom dieren symbolisch worden gebruikt zal daar kort de geschiedenis van worden besproken. De 
geschiedenis laat zien hoe dierensymboliek ontstaat en zich ontwikkelt en geeft meer inzicht wat de 
reden is van het gebruik van dierensymboliek. 
 
In de middeleeuwen waren er een hoop dierenboeken in omloop. Dierenboeken vol met fantastische 
verhalen waarvan de wetenschappelijke benadering vaak ontbrak. Wat is de oorsprong van deze 
verhalen? Veel dierensymbolen zijn gebaseerd op deze verhalen die voortkomen uit de klassieke 
oudheid. Bekende dierenverhalen zijn de fabels van Aesopus, geschreven circa 600-500 voor Christus. 
In de 12e en 13e eeuw verschenen er vertalingen in het Latijn en in de volkstaal. De Griekse filosoof 
Aristoteles, 384-322 voor Christus, wordt als de vader van de dierkunde beschouwd met zijn werk 
Animalibus. In dit werk zijn de eerste observaties van dieren te vinden samen met een vorm van 
classificatie. Een andere belangrijke geleerde was Plinius, geboren 23 na Christus. Hij schreef het boek 
Naturalis Historia, waarmee hij een compleet beeld van de toen bekende wereld wou schetsen. Een 
belangrijk boek is de Physiologus, waarschijnlijk geschreven in de 2de eeuw. Dit boek bevatte een 
verzameling van dierkundegegevens die al eeuwenlang werden doorgegeven door geleerden zoals 
Aristoteles en Plinius. De Physiologus is de voorloper van het bestiarium, één van de belangrijkste 
dierenboeken in de middeleeuwen. De naam bestiarium is afgeleid van een openingszin uit de 
Physiologus, namelijk ‘Bestiarum Vocabulum’. De fabels van Aesopus en de Physiologus hebben een 
hoop verhalen en informatie voortgebracht die het Bestiarium heeft gebruikt of overgenomen. De 
fabels van Aesopus, de Physiologus en het bestiarium zullen nader worden toegelicht en die invloeden 
van de boeken op elkaar zal worden uitgelegd.  
 
Fabels van Aesopus 
 
‘In de fabel over de haas en de schildpad houden de 
twee dieren een wedloop. De haas denkt makkelijk te 
zullen winnen en spant zich totaal niet in. Onderweg 
denkt hij gerust een dutje te kunnen doen, maar als hij 
wakker wordt, heeft de schildpad de finish al bereikt. 
Zo verliest de haas toch de wedstrijd.15’  
 
‘De moraal van het verhaal is dat hardlopers 
doodlopers zijn en dat langzaam-maar-zeker-werk tot 
goede resultaten leidt’.’16 In afbeelding 2 is hier een 
illustratie van te zien. 

Afb. 2 P. Heyns, Esbatement moral des animaux' 1578 
 

Dierenfabels kwamen in de middeleeuwen veel voor en zijn vaak ontleend aan Aesopus. De fabels van 
Aesopus zijn een verzameling van fabels die toegeschreven worden aan de Griekse dichter Aesopus 
(ca. 620-560 v.Chr.). Zijn verhalen zijn bekend om de dieren die zich gedragen als mensen en die 
tevens een personificatie en een moraal bevatten. De betekenis van deze fabels behoorde tot de 
algemene kennis van de geletterden, maar was ook door mondelinge overdracht bekend bij een groot 
deel van de bevolking. 17  
 
De fabel onderscheidt zich van andere korte verhalen door de toevoeging van een moraal. De moraal 
werd niet expliciet vermeld op het einde of aan het begin van het verhaal, maar zat verpakt in de 
dialoog van de personages. Het gaat om verhalen die zich afspelen in de natuur, vooral in de 
dierenwereld en waarin de handelingen en drijfveren van de dieren worden toegepast op de mens. 
Meestal treden de dieren, soms ook planten en voorwerpen, handelend en sprekend op. Oorspronkelijk 
had de fabel een episch karakter, maar in de middeleeuwen kwam de nadruk te liggen op het 
didactische en moraliserende karakter. De inspiratiebron van de fabel wordt geplaatst in Griekenland in 
de zesde eeuw voor Christus. De Griekse slaaf Aesopos werd bekend met zijn fabels waarin hij de 
mens een spiegel voorhield en zijn zwakheden toonde. Aesopus is een legendarische figuur die uit 
Phrygië afkomstig zou zijn en als slaaf op Samos verbleef. Hij was een gebochelde man die reizend 
zijn brood verdiende met het vertellen van verhalen. Aesopus zou in Delphi onschuldig ter dood zijn 
gebracht. Zijn fabels zijn niet bewaard gebleven in geschreven vorm, maar uit latere overleveringen 
weten we dat ze in proza waren gesteld. 18 
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In de klassieke oudheid werden de fabels, samen met andere volksverhalen, gebruikt in de opvoeding 
van jongeren. Dit veranderde niet in de middeleeuwen. Er was kritiek op het luchtige karakter van de 
fabel en bepaalde auteurs en geleerden wezen de vorm en inhoud af. Kerkvader Augustinus vond dat 
de fabel ondanks zijn fictief karakter een waardevolle en ware betekenis kon overbrengen. Hij 
beargumenteerde als volgt: als de inhoud onjuist is, dan is de moraal van het verhaal het belangrijkst 
voor de lezer. Na verloop van tijd werd de fabel opgenomen in de christelijke doctrine en kreeg deze 
een christelijke moraal.19 
 
In de 12de en 13de eeuw kwamen er nieuwe verzamelingen van de antieke fabels in zowel het Latijn 
als in de volkstaal. Door de bewerking van Phaedrus werden de fabels over heel Europa verspreid en 
bestaan ze tot op de dag van vandaag nog steeds en zijn bijvoorbeeld terug te vinden in het 
sprookjesboek van de gebroeders Grimm.20   
 
 
De Physiologus 
 
De Physiologus is verantwoordelijk voor veel bekende dierensymbolen van het christendom, 
waaronder de pelikaan, de feniks, de eenhoorn, de leeuw en de walvis. Het Griekse woord Physiologus 
betekent ‘bestudeerder van de natuur’. Dit geschrift ontstond naar alle waarschijnlijk te Alexandrië in 
de aanvang van de 2de eeuw en is een verzameling van dierkundige gegevens die al eeuwenlang werden 
doorgegeven door geleerden zoals Aristoteles en Plinius. In de middeleeuwen werd de bijbel druk 
bestudeerd en theologen richtten zich op de uitleg hiervan. De natuur werd gezien als een werk van 
God en daarom bestudeerden de theologen intensief flora en fauna, op zoek naar goddelijke waarheden 
en boodschappen. De natuurkundige onderwerpen in de Physiologus kregen al snel een christelijke 
moralisatie. 21 
 
De Physiologus omschrijft de wereld in een morele zin om de lezers kennis te laten maken met de 
christelijke leer. Het is een theologische verhandeling, die de voornaamste waarheden van de 
christelijke leer aan de hand van dierenfabels tracht te verduidelijken. Dieren en hun eigenschappen 
allegoriseren de deugden en ondeugden van de mens. De Physiologus zoekt in het gedrag van dieren 
naar voorbeelden van hoe mensen zich wel of niet moeten gedragen en tracht daarvan te leren. 
Het zet daarmee een oude traditie voort maar geeft er een christelijke draai aan die kenmerkend blijft 
voor de middeleeuwse bestiaria.22 
 
De Physiologus bestaat uit 49 hoofdstukken over dieren, vogels en stenen, vooral deze die voorkomen 
in de Apocalyps, met als voornaamste doel het christelijke dogma te verbinden met de natuur. Het boek 
was niet bedoeld als wetenschappelijk werk, de verhalen werden overgenomen zonder dat er sprake 
was van een wetenschappelijke benadering. Oorspronkelijk leek er een volgorde te bestaan in de 
behandeling van de dieren. Het begon bijvoorbeeld met de leeuw, de koning der dieren en eindigt met 
de struisvogel.23 
 
Dat de Physiologus is ontstaan in Alexandrië wordt afgeleid van het feit dat alle dieren in de 
grondtekst, behalve de bever en de zwartrug, voortkwamen of gekend waren in Noord Afrika. De 
toevoeging van die dieren uit Noord Europa in de middeleeuwse bestaria gebeurde pas veel later. Een 
ander feit wat er op wijst, is dat het ontwikkelen van allegorische interpretaties als een belangrijk deel 
van de christelijke belevenis een typisch aspect is van de Alexandrijnse school van de christelijke 
filosofie. Een van de basiselementen van deze leer, was dat God in alle delen van zijn schepping, dus 
ook in de dieren, sleutels had gelegd voor zijn eigen ‘zijn’. Het ontsluiten hiervan, onder andere door 
allegorische betekenissen te geven aan alle delen van de schepping, kon bijdragen tot de kennis van 
deze boodschappen die de Schepper had nagelaten voor de mensheid.24  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   9	  

Hieronder een kort voorbeeld van een allegorie uit de Physiologus. Dit korte hoofdstuk gaat over het 
mythische dier de leeuwmier. De Physiologus omschrijft de natuurlijke kenmerken van dit schepsel: 
‘De vader heeft een leeuwengezicht en eet vlees, terwijl de moeder het gezicht heeft van een mier en 
planten eet. Hun nakomelingen hebben een leeuwengezicht en de voor- en achterdelen van een mier. 
Het sterft vanwege de twee tegenstrijdige naturen, het kan geen vlees eten omwille van de moeder, 
noch eet hij planten omwille van de vader en daarom verhongert het. Tenslotte geeft de Physiologus de 
lezer de geestelijke moraal van de mierleeuw: De man met een verraderlijk hart is in de war wat 
betreft al zijn "manieren". Het is daarom niet goed, om twee paden te volgen, oh man van de dubbele 
geest, zelfs in gebed een zondaar die twee paden volgt. Het is wijs geschreven, laat het bij jou ja of nee 
zijn.’25 
 
‘Sommige van de verhalen die we kennen als fabels staan in zeer gecondenseerde vorm in de 
Physiologus. Het verschil tussen fabels en de Physiologus is dat de eersten de nadruk leggen op morele 
en ethische keuzes terwijl het in de tweede vorm vooral ging om metafysische waarheden. Een 
voorbeeld van metafysische waarheid in de bestiaria is de afbeelding van de krokodil. De krokodil eet 
de mens en als bewijs van haar hypocrisie huilt ze ‘krokodillentranen’. Tezelfdertijd merken we een 
hydra op die zich van binnen uit de krokodil naar buiten vreet. In één beeld toont de illustrator de 
metafoor voor ‘hypocrisie’ én de vrees van de middeleeuwer rond het thema ‘eten en gegeten worden’. 
Zo’n illustratie was een godengeschenk om preken aanschouwelijk te maken voor een ongeletterd 
publiek.’26  In afbeelding 3 is daar een voorbeeld van te zien. 
 

 
 

Afb. 3. Eten en gegeten worden, Museum Meermanno 
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Het bestiarium 
 
Het bestiarium ontstond in de 12e eeuw. In de 8e en 9e eeuw waren er al boeken die gingen over de 
natuur en het heelal, bijvoorbeeld het Natura Rerum van Beda Venerabilis (673-735). In die boeken 
ging het vooral om filosofische bewerkingen van het scheppingsverhaal. In afbeelding 4 is daar een 
voorbeeld van te zien. Volgens sommige bronnen zijn de bestiaria de overgang tussen de allegorische 
wereld van de Physiologus en de wetenschappelijke 
natuurboeken uit de renaissance.  Het bestiarium nam het 
grootste gedeelte van de Physiologus over, maar werd veel 
verder uitgebreid tot vaak 150 hoofdstukken. De hoofdstukken 
werden opgedeeld in beesten, vogels, reptielen en vissen. Het 
gaat niet enkel om bestaande soorten, maar ook om imaginaire 
of fabeldieren. 27 
 
Afb. 4: Creation of birds and fishes, Lat. Q.v.V.I.” Bestiary, Saint Petersburg 
Public Libary 

 
Het bestiarium is een verzameling van korte beschrijvingen van 
dieren en in sommige gevallen ook van mineralen. Jacq 
Vogelaar (1944) een Nederlandse literatuurcriticus noemt de 
middeleeuwse bestiaria ‘een leerboek dat bestaat uit een 
encyclopedie van de dierenwereld, een verzameling morele 
exempels en een repertorium van allegorische interpretaties.’ 
De beschreven dieren waren vergezeld van een moraliserende verduidelijking. Alhoewel het hier in 
zekere zin om natuurencyclopedieën ging, was het niet de bedoeling van de schrijver om alleen maar 
wetenschappelijke gegevens over te brengen. Zo zijn er ook klassieke dierenfabels terug te vinden in 
bestiaria.28 
 
In enkele bestiaria komt ook het scheppingsverhaal voor. Meestal gebeurt dit in zeven afbeeldingen, 
één voor elke dag van de schepping. Er is een nauwe band tussen de onderverdeling van de diersoorten 
en hun schepping.  Zelfs in de Griekse oudheid stonden dieren al voor bepaalde eigenschappen 
symbool in scheppingsverhalen. In de Griekse mythologie was het Prometheus, de zoon van de titaan 
Iapetus, die de eerste mens schiep. Hij vormt deze uit klei naar het beeld van de goden, maar hij gaf het 
nieuwe schepsel de kwaliteiten van bepaalde dieren: de schichtigheid van de haas, de sluwheid van de 
vos, trots van de pauw, de wreedheid van de tijger en de kracht van de leeuw. 29 
 
In de 12de eeuw waarin de bestiaria ontstaan, werd wetenschap vooral bedreven in de kloosters en was 
dus sterk verbonden met de metafysische leer. De verbinding tussen ‘dierkunde’ en de christelijke 
moraal heeft zijn oorsprong in het feit dat de wetenschap voor het grootste deel in handen was van de 
christelijke geestelijkheid.30 
 
De overgang van Physiologus naar bestiarium is er een van allegorisch naar moraliserend werk. Terwijl 
de Physiologus de dieren interpreteert in theologische zin, gaat het in het bestiarium meer om de 
moraalethische inhoud waardoor dit werk een meer didactische waarde krijgt. In vele gevallen werden 
de heidense ideeën omgebogen naar het christendom onder het motto ‘als je het niet kan vernietigen, 
integreer het dan’. Eigenlijk zijn de bestiaria de uitdrukking van een typisch middeleeuws fenomeen, 
namelijk het samengaan van een zeer grote bewondering voor de geschriften uit de klassieke oudheid 
en van een maatschappelijk sterk godbewustzijn. Een belangrijk verschil tussen de Physiologus en de 
bestiaria was dat de Physiologus bijna nooit illustraties had en dat juist afbeeldingen een typisch 
kenmerk zijn van het bestiarium.31 
 
Het bestiarium bestaat uit twee delen, een zoölogisch gedeelte waarin we de uiterlijke beschrijving van 
het dier en zijn leefgebied en gewoontes terugvinden, en de symbolische interpretatie ervan die meestal 
samen gaat met de moraal. Dit laatste was het hoofdbestanddeel van de bestiaria, niet hun didactische 
waarde. Men kan de afbeeldingen in de bestiaria indelen in vier groepen: portretten, verhalende 
afbeeldingen, allegorische illustraties en beschouwende beelden. Tot de portretten behoren de 
afbeeldingen van een dier of dieren van dezelfde soort die niets bijzonder uitrichten. Ze worden 
meestal afgebeeld tegen een eenvoudige achtergrond. De verhalende illustraties zijn meestal 
afbeeldingen van de tekst. Soms is het verhaal afgebeeld op één beeld met verschillende stadia, een 
procedé dat kenmerkend is voor de middeleeuwse illustraties in het algemeen.32 
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Bij allegorische of moraliserende afbeeldingen is de kern van de illustratie verbonden met de betekenis 
ervan. Een voorbeeld hiervan is de pelikaan waarvan we drie allegorische stadia kennen. Het eerste is 
de jonge pelikaan die zijn ouders aanvalt, een beeld van Christus die wordt verwond door ‘de mens’. 
Het tweede is dat van de pelikaanouders die het jonge dier doden: zinnebeeld van God die zijn zoon 
slachtoffert. Het derde stadium is dat van de pelikaan die zijn zijde doorboort en zijn jongen voedert 
met zijn eigen bloed: een beeld dat staat voor Christus die het mensdom redt door zijn bloed te 
vergieten. Beschouwende afbeeldingen hebben geen rechtstreekse verbinding met de tekst en ze 
dwingen de toeschouwer om na te denken over geestelijke zaken. De illustratoren van de 

middeleeuwse bestiaria zagen de 
afbeeldingen als een didactisch werktuig 
dat de tekst moest verduidelijken. 33 
 
Afb.	  5:	  Pelican,	  Aberdeen	  Bestiary	  (c.	  1200)	  
	  
Bronnen voor illustratoren waren onder 
andere oudere bestiaria, maar ook 
zoölogische verhandelingen, modelboeken 
van schilders, Oosters textiel met 
afbeeldingen van exotische dieren en in 
uitzonderlijke gevallen de privé-
dierentuinen van adellijke personen, onder 

andere van keizer Frederik II van Hohenstaufen uit de 13de eeuw.  
 
Bij diegenen die gebruik maakten van deze laatste mogelijkheid is een groter naturalisme dan voorheen 
op te merken. Een goed voorbeeld hiervan is de leeuw in afbeelding 6, het werk van Villard de 
Honnecourt, hij had de mogelijkheid om levende dieren 
te aanschouwen in Frankrijk. 34	  
  
Afb. 6: Villard de Honnecourt, Lion drawn from life, c. 1235        
 
Een belangrijk verschil tussen de wetenschappers uit de 
klassieke oudheid en de middeleeuwse denkers was dat 
er in de middeleeuwen weinig belang werd gehecht aan 
natuurgetrouwe of natuurkundige observaties en men 
zich meer bezighield met theologie. Veel informatie en 
verhalen werden voor waar aangenomen. Zo werden 
dieren als eenhoorns, griffioenen en wondermensen 
opgenomen als feiten en betekenden ze voor de 
middeleeuwer een realiteit. Charles Raven een Engelse theoloog uit de 20e eeuw zei het volgende 
hierover: ‘De hele houding naar de natuur toe was symbolisch, de mens zocht in de natuur geen kennis 
maar opbouw; geen verlichting maar de bevestiging van vooroordelen.’35 
 
In de 12de en 13de eeuw begon dit geleidelijk te veranderen door de herontdekking van de werken van 
Aristoteles. Theologen als Albertus Magnus (12001280) en Thomas van Cantimpré (1201-1272) 
trachten de gehele kennis te verzamelen en deze kritisch te behandelen door haar te vergelijken met 
hun eigen waarnemingen. Dit neemt echter niet weg dat ook zij nog fabels en foute gegevens 
overnamen. Het was zeer moeilijk om met de traditie te breken en de opkomst van deze 
wetenschappelijke stroming stopte de populariteit van de bestiaria niet. Na de middeleeuwen houden de 
bestiaria op te bestaan in hun oorspronkelijke vorm als moraliserend dierenboek. Het bestiarium leeft 
verder in de gedaante van reisverhalen, jachtboeken en meer objectieve encyclopedieën. Een voorbeeld 
daarvan is 'Livre de la Chasse', van Gaston Fébus, graaf van Foix, (1331 - 1391).  
Het boek heeft als inleiding een encyclopedische sectie over de aard van de dieren. Fébus steunt zich 
op het werk de Animalibus van Albert Magnus. Hij begint met een voorstelling van het dier, dan 
volgen de voortplanting, de voeding en de levenswijze (bijvoorbeeld de winterslaap voor de beer). Dan 
volgen de sporen die het dier nalaat, de manier waarop het vlucht, de wijze waarop men het bejaagt, het 
gevaar dat het betekent voor de mens, welke medicijnen men uit het dier kan halen en tenslotte de 
smaak van het vlees. Hoewel Fébus bepaalde karakteristieken van de dieren overnam uit de bestiaria, 
bevroeg hij deze ook en baseerde hij zich voornamelijk op waarnemingen. Zo zette hij 
ontegensprekelijk een eerste stap van de ‘morele’ encyclopedie naar de ‘natuurkundige’ 
encyclopedie.36  
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De invloed van de Physiologus en fabels op het bestiarium 
 
De interesse die men in de Middeleeuwen voor het dier toonde, leek geboren te zijn uit de nood om de 
wereld om zich heen en zichzelf beter te begrijpen. De natuur was het werk van God en leverde 
daardoor inzicht in de goddelijke wereld. Daarnaast kon de mens in de natuur een glimp opvangen van 
wat God nu juist van hem verwachtte. Het was de bedoeling dat bestiaria de lezer hielpen om tot een 
beter inzicht in de Bijbel te komen.37 
 
Belangrijk is dat de toenemende populariteit van de fabels samenviel met het ontstaan van de bestiaria 
rond de 11de en 12de eeuw en dat de verspreiding uitging van de kloosters. Alhoewel de fabel en het 
bestiarium ieder een eigen interessesfeer had, hadden ze gemeenschappelijke kenmerken, namelijk het 
feit dat de dieren werden gebruikt om de mensen een moraal bij te brengen. Beide genres hebben elkaar 
wederzijds beïnvloed. Voorbeelden van fabels die als wetenschappelijk in de bestiaria werden 
ingevoerd zijn onder andere het zichzelf castreren van de bever en de biseksuele aard van de hyena. 
Hoe onduidelijk het onderscheid werd, blijkt uit het feit dat een 13de eeuwse Franse schrijver van 
fabels naar zijn werk verwees als een bestiarium. Na de 12de eeuw evolueerde de fabels van enkel 
maar sociale kritiek, naar meer ingewikkelde allegorische voorstellingen.38 
 
Het bestiarium en de daarin beschreven eigenschappen drongen door tot alle lagen van de bevolking. 
Fabels en dierenverhalen maakten gebruik van de moraal en andere antieke verhalen om het gewone 
volk te vermaken en het tegelijkertijd een wijze les te leren. De eigenschappen die werden 
toegeschreven aan de dieren werden gebruikt in de kunst en architectuur om met beelden een 
boodschap over te brengen. Hoewel de betekenis van de dieren niet altijd dezelfde bleef, neemt dit niet 
weg dat dieren vaak werden gebruikt om zonden en deugden aan te duiden. Ook in de heraldiek werden 
de moralisaties uit het bestiarium overgenomen en aangepast aan de ridderlijke wereld.39 
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Het dier als symbool 
 
Er zijn nogal wat verschillende manieren waarop dieren als symbool werden gebruikt en het is daarom 
lang niet altijd duidelijk wat de maker bedoelde. Er werd beschreven hoe veel verhalen die tot 
symboliek leiden hun oorsprong vonden in de Griekse oudheid en door het christendom werden 
aangepast zodat er een christelijke moraal aanwezig was. In het christendom vinden we veel dieren 
terug die ergens symbool voor staan. Hieronder wordt kort beschreven hoe de christelijke symbolen 
zijn ontstaan en welke verschillende wijze er waren om dieren symbolisch toe te passen. 
 
Het ontstaan van christelijke symbolen 
De oudste christelijke symbolen zijn terug te vinden in het Oude Testament. Naast Bijbelse motieven 
zijn er ook talrijke gegevens ontleend aan de heidense, hellenistische kunst. Het ontstaan daarvan wordt 
verklaard door de vervolgingen in de eerste eeuwen, toen de christenen een bestaan vol gevaren en 
vervolging leidden te midden van een vijandige heidense bevolking. De christenen probeerden het 
geloof te verbergen onder simpele voorbeelden, voor buitenstaanders zonder zin, maar voor de christen 
vol betekenis. In Romeinse catacomben in het begin van de 2e eeuw treffen we de eerste sporen van het 

christendom. Hier zijn bijvoorbeeld al episodes te vinden zoals in 
afbeelding 7 te zien is. 40 
 
Afb 7. Episode, ‘De Goede Herder’, een 3e/4e eeuwse fresco, catacomben van Rome. 
 
‘De Goede Herder is een gelijkenis in het Evangelie volgens 
Johannes in het Nieuwe Testament van de bijbel (Johannes 
10:11,14). Hierin noemt Jezus Christus zichzelf de "Goede Herder", 
die zijn leven inzet voor zijn schapen (vers 11). Zijn schapen kennen 
hem, en hij kent zijn schapen (vers 14). De Goede Herder wordt in 
het verhaal afgezet tegen de herdersknecht, die de schapen in de 
steek laat zodra hij een wolf ziet aankomen. De schapen zijn niet van 
hem, waardoor hij aanmerkelijk minder verantwoordelijkheid over 
hen voelt’.41 
 
Vanaf de 4de eeuw kan er gesproken worden van een openlijke 
christelijke dierensymboliek, omdat het christendom zich steeds 
verder uitbreidde, het Romeinse Rijk uit elkaar viel en de christelijke 
leer werd erkend als staatsgodsdienst. In 313 maakte keizer 
Constantijn de Grote een einde aan de vervolgingen van de christen. 
Het verhaal gaat dat Constantijn na de overwinning op Maxentius, 

bij de Milvische brug in 312 een visioen of droom kreeg waarin hij een ‘Hemels Teken’ van God 
ontving. Dit zou hebben geleid tot zijn bekering tot het christendom. Doordat de vervolgingen op de 
christenen werden gestopt, betekende dat ook het einde van de zogenaamde ‘catacomben’-kunst. De 
duif, het lam, de feniks, de pauw, de haan en vele andere dieren, hadden hun vaste betekenis gekregen. 
42 
 
De Bijbel 
De Bijbel maakt met grote regelmaat gebruik van dierensymboliek: dichterlijke vergelijkingen, dieren 
als dragers van onstoffelijke begrippen of vertegenwoordigers en plaatsvervangende zinnebeelden van 
mensentypen of bovenaardse machten. De kerkelijke literatuur en de gewijde kunst volgen de Bijbel 
hierin. Die nemen niet alleen de dierensymbolen uit de literatuur over maar scheppen ook nieuwe 
symbolen. Niet ieder dier is een symbool, veel dieren functioneren als ornament en decoratie waardoor 
het soms lastig is om uit te maken of het wel of niet om symboliek gaat. 43  
 
Dieren worden op veel verschillende wijzen symbolisch gebruikt. Zo kunnen zij als attribuut van een 
heilige functioneren, verbeelden zij menselijke eigenschappen, bezitten zij een didactische, 
allegorische of moralistische functie of worden zij op een satirische wijze ingezet. 
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Het dier als attribuut 
Het dier kan onder andere gebruikt worden als attribuut van een heilige. De heilige Lupus wordt 
afgebeeld met een wolf, de heilige Agnes met een lam en de heilige Egidius met een hinde. Bij de 
heilige Lupus is het attribuut verbonden met de naam, Lupus is Latijn voor wolf. Er kan ook worden 
teruggegrepen naar het legendarische leven van een heilige. Bijvoorbeeld het verhaal over de heilige 
Egidius. Het verhaal vertelt dat hij afgezonderd van de buitenwereld in een grot woonde. Iedere dag 
werd hij bezocht door een hinde die haar melk aan de heilige zoogde waardoor hij in staat was te 
overleven, zie afbeelding 8. Drie van de vier 
evangelisten werden eveneens geassocieerd met dieren: 
Marcus wordt afgebeeld als een leeuw, Johannes als een 
adelaar en Lucas als een os. Mattheus werd voorgesteld 
als een mens. Christus zelf had maar liefst een veertigtal 
dieren als attribuut. De vis was het oudste symbool voor 
Christus doordat het Griekse woord ichtus (vis) een 
letterwoord vormde voor Christus. Door het verloren 
gaan van de kennis van het Grieks in de 5de eeuw, werd 
de vis echter minder als symbool gebruikt. Onder andere 
het lam, de leeuw, de feniks, het kalf en de eenhoorn 
moesten elk één van de eigenschappen van Christus 
voorstellen. 44 
 
Afb. 8: de Heilige Egidius en een hinde (detail), ca 1500 
 
Het dier als spiegel  
 
Het dier als symbool voor eigenschappen 
Dieren staan niet alleen symbool voor mensen, bepaalde dieren werden bovendien geassocieerd met 
specifieke menselijke eigenschappen zoals de sluwe vos en het vieze varken. Het is allemaal niet zo 
eenduidig, veel dieren staan namelijk voor tegengestelde zaken. Zo is de hond trouw maar tegelijkertijd 
ook vals, de zwaan is rein maar bedrieglijk. Voor één karakter zijn er ook meerdere dieren toegewezen 
zoals de wolf, de mol en de adder voor gierigheid staan. Deze eigenschappen vinden we onder andere 
terug in het schilderij van Jeroen Bosch, de Tuin der lusten (1510-1515). Als hij daar een konijn 
schildert is dat om te verwijzen naar de vleselijke lusten. Het konijn werd in de klassieke oudheid al 
beschouwd als het symbool van voortplanting, vruchtbaarheid en geilheid. Hoofdzonden werden vaak 
in de kunst voorgesteld in de vorm van dieren: zo stond een leeuw voor hoogmoed, een ezel voor 
luiheid, een beer kon staan voor wellust of gulzigheid. Het is echter niet zo dat er steeds gebruikt werd 
gemaakt van dezelfde dieren om dezelfde dingen voor te stellen.45 
 

Het dier als allegorie, een moraal of didactische functie 
Dieren worden vaak in een allegorie gebruikt. In de 
voorloper van de middeleeuwse boeken, de Physiologus, 
hebben dieren een allegorische functie. Dieren stellen in dit 
geval een idee of een abstract begrip voor, zoals deugden of 
ondeugden. Dieren worden als voorbeeld gebruikt om aan te 
tonen hoe mensen zich wel of niet moeten gedragen. 
Sommige allegorieën stellen de bedrieglijke verlokking van 
de Duivel voor en zijn nederlaag door Christus. Er worden 
voorbeelden gegeven die vermeden of geïmiteerd moesten 
worden. 
 
Afb. 9: J. Bosch, detail van de Tuin der Lusten, 1510-1515 
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Een voorbeeld: De Physiologus vertelt het verhaal van de aspis, de slang, in combinatie met het verhaal 
van de wezel. De wezel ontvangt het zaad van het mannetje en/of baart via het oor. En de aspis drukt, 
om de stem van de slangenbezweerder niet te horen, een oor tegen de grond en het andere oor stopt hij 
dicht met zijn staart. De Physiologus illustreert met deze twee verhalen de morele les dat men geen 
voorbeeld moet nemen aan de wezel en de aspis die zich afwenden van de stem van God, maar men 
moet naar het woord van God luisteren en leven. De Physiologus maakt ook de vergelijking met de 
aspis en de rijken. De rijken maken zichzelf blind door zich te laten verleiden door wereldse begeerten 
en zo kunnen ze het woord van God niet horen. De eigenaardige manier van conceptie en geboorte van 
de wezel doet denken aan de mensen die graag het zaad van de goddelijke woorden willen ontvangen, 
maar toch wenden zij zich hiervan stelselmatig af en leven niet naar deze boodschappen.46 In 
afbeelding 10 is hier een illustratie van te zien. 
 

	  
	  

Afb. 10: De wezel, in Queen Mary’s Psalter,  ca. 1310-1320 
 

Tot nu toe hebben we gezien dat dieren vaak in samenhang met een verhaal worden gebracht waarin zij 
een moraal vertegenwoordigen of een didactische functie dragen. Zo dragen dieren in fabels een 
moralistische functie. Door fabels wordt de mens een spiegel voorgehouden waarin zijn of haar eigen 
zwakheden worden getoond. 
 
Het dier als satire 
In de late middeleeuwen kunnen dieren ook een satirische betekenis hebben, bijvoorbeeld waar zij 
voorkomen aan de onderkant van leuningen van koorgestoelten zoals in afbeelding 11 te zien is. Satire 
is een kunstvorm waarbij veelal op humoristische wijze kritiek op de maatschappij wordt gegeven. Zo 
werden spottende en humoristische tafereeltjes, populaire gezegdes, beroepen of scabreuze figuurtjes 
uitgebeeld, maar ook monsters, zeemeerminnen of fabeldieren. Wat de betekenis precies is, is lang niet 
altijd met zekerheid te zeggen. In randversieringen van manuscripten, worden soms hele fabels 
afgebeeld, zonder dat er  een samenhang te ontdekken valt tussen de tekst of de miniatuur en de 
omlijsting. 47 
 
 

	  	  	  	  	  	  	         
 

Afb. 11: Misericorden met mengwezen en monster circa 1475, Grote Kerk, Breda Walcourt & Sint Madeleine 
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Het dier als symbool in de kunst 
 
Dieren worden dus op verschillende manieren gebruikt, onder andere decoratief, allegorisch, 
didactisch, moralistisch, theologisch, symbolisch, satirisch en metaforisch. We zien dat de voornaamste 
bronnen die werden gebruikt in de middeleeuwse christelijke kunst al uit de klassieke oudheid 
stammen en zich steeds verder ontwikkelen. In de middeleeuwen was er een algemeen aanvaardde 
symboliek die werd verspreid door de bestiaria en soortgelijke geschriften. De afbeeldingen uit deze 
geschriften kunnen we terugvinden in de architectuur. Dieren zijn in veel verschillende 
verschijningsvormen aanwezig in middeleeuwse kunst.48 
 
Fabeldieren, monsters, draken en demonen 
Per discipline worden er voorbeelden gegeven om dit te verduidelijken. Voordat er wordt ingegaan op 
de verschillende disciplines valt er nog op te merken dat naast bestaande dieren er opvallend veel 
fabeldieren, monsters, draken, demonen, lelijke en boosaardige wezens terug te vinden zijn in de 
christelijke kunst. Bijvoorbeeld in randversieringen, op de zuilen en kapitelen van kerkelijke 
gebouwen, in boekillustraties, aan onderkanten van leuningen van koorbanken en op de loden insignes 
die pelgrims op hun kleding speldden. Deze wezens werden ‘babuini’ genoemd. Dit woord leeft nog 
altijd voort in het Engelse woord ‘baboon’ wat oorspronkelijk zoiets als ‘aapachtig’ betekende. 49 
 
Deze invasie van monsters in het heiligdom riep ook commentaar op.  Sint Bernardus was diep 
verontwaardigd over deze onheilige, onwaardige versieringen en vroeg zich af wat deze monsters en 
fabels met het christelijke kerkgebouw te maken hadden:  ‘Wat hebben deze monsters in de claustra 
van onze abdijen te doen, onder de ogen van de lezende en biddende monniken? Wat is de zin van die 
geile apen, die wilde leeuwen, die monsterachtige centauren? Wat hebben die wezens, half beest, half 
mens, daar te zoeken? Wat die gevlekte tijgers?.. hier ziet men verscheidene lijven onder één kop 
verenigd, ginds verschillende koppen staande op één lijf. Hier heeft een viervoeter de kop van een 
slang, daar heeft een vis de kop van een zoogdier, ginds is een dier van voren paard, van achteren  
geit!... wanneer men zich dan al niet schaamt over zulke onzinnigheden, laat men dan tenminste spijt 
hebben van al dat geld dat ze hebben gekost’ (1135). 50 
 
In deze eeuw waren de babuini nog een betrekkelijk nieuw verschijnsel, een eeuw later verschijnen er 
ook monsterachtige waterspuwers aan gotische kathedralen. Sint Bernardus ontging iedere betekenis 
van deze wezens, maar ook kunsthistorici hebben zich de afgelopen decennia afgevraagd wat de rol en 
betekenis is van deze wezens en randfiguren aan kerkmuren, kloosterkapitelen en boekillustraties. Het 
zou een uiting kunnen zijn van versieringsdrang, absurdistische producten van de menselijke fantasie 
of puur amusement. Bij een portaal zouden zij er op kunnen duiden dat de bezoeker een zuivere, 
heilige wereld binnentreedt. Er is nog geen eenduidige verklaring, omdat afhankelijk van de locatie en 
de context in de marges van de kunst ze verschillende betekenissen en functies kunnen hebben.51 
 
Of fabeldieren nou voorkomen in boekillustaties, aan de randen van gebouwen, op stadspoorten of 
koorbanken, hun aanwezigheid lijkt er in alle gevallen op gericht te zijn om overgangen en grenzen te 
markeren. Ze dienden ertoe om het goede van het kwade en  het wereldlijke van het profane te 
scheiden, rijk van arm en stad van omliggende natuur. Door het serieuze, het heilige en het machtige te 
bespotten, of er letterlijk de draak mee te steken kreeg het juist meer gewicht. Dat verklaart waarom 
beeldhouwers en miniaturisten van hun officiële opdrachtgevers de vrijheid kregen om dergelijke 
randfiguren naar hartenlust uit te beelden. Zo konden de fabeldieren en fantasiewezens dankzij hun 
subversieve rol bijdragen aan het definiëren en bevestigen van de hiërarchie van de middeleeuwse 
maatschappij op een wijze die we nu nog kennen van carnavalsoptochten, cartoons in de krant en 
nieuwjaarsconferences.52 
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Verluchting 
Boek- of bladverluchting is het ambacht dat zich bezighield met de illustraties en versieringen van 
boeken. Er kan een onderscheid worden gemaakt tussen illustraties die dienden als bladverluchting en 
illustraties die verklaring brachten bij teksten. Van die laatste kan aangenomen worden dat deze 
voortkwamen in de geschriften in de oudheid en zeker in de eerste Bijbelteksten. Het merendeel van de 
illustraties in de middeleeuwen had geen decoratieve, maar vaak een symbolische betekenis. In de laat-
gotische periode en de overgang naar de renaissance gingen vooral randillustraties een decoratief leven 
leiden. Rond 1200 verschenen de eerste draken en fabeldieren in de initialen van gebedenboeken en 
spoedig werden ook de randen van pagina’s een belangrijk territorium van deze wezens. Zij gaven zelfs 
commentaar op de tekst, soms door  het uitbeelden van woordspelingen, of vaker door grylli 
(kopvoeter) die de lage menselijke driften symboliseren, of door aapachtigen die menselijk gedrag ‘na-
apen’ en bespotten. In afbeelding 12 is een voorbeeld te zien van ‘kopvoeters’. De illustraties staan 
lang niet altijd in samenhang met de tekst, maar leiden hun eigen leven om daarmee de lezer te wijzen 
op het belang van een deugdzame, christelijke levenswandel in de geest van de teksten in het boek.53 

 
Afb. 12: Kopvoeters in de bladverluchting, Luttrel Psalterium ca 1340 

 
Middeleeuwse getijdenboeken zijn vaak gedecoreerd met prachtige randversieringen gevuld met 
bloemen, dieren en fantasietafereeltjes. Soms hebben deze afbeeldingen een band met de tekst maar 
lang niet altijd is er een duidelijke relatie. Wel hebben veel bloemen en (fabel)dieren een symbolische 
waarde, die hen al werd toegedacht in vroege teksten. In afbeelding 13 is een voorbeeld van een 
getijdenboek te zien met enkele details waarin een vlieg en ijsvogel te zien zijn. De geïllustreerde 
handschriften van de Bijbel met het scheppingsverhaal, van de Physiologus en Bestiaria hebben door 
de eeuwen heen kunstenaars geïnspireerd. Maar verluchters en ambachtslieden van, onder meer, 
getijdenboeken werkten ook met voorbeeldbladen, modelboeken en sjablonen. Op den duur kon het 
dan ook gebeuren dat inhoud en voorbeeld los van elkaar raakten. De planten en dieren die we in de 
marges van de getijdenboeken aantreffen zullen dan ook vooral voor een belezen, goed geschoolde 
gebruiker betekenis hebben gehad.54 
 
Afb. 13: Getijdenboek plus details, Utrecht, c. 1470 
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Wereldkaarten 
Een belangrijk onderdeel van de verluchting zijn wereldkaarten 
uit de middeleeuwen. De twee belangrijkste en bekendste 
kaarten zijn de kaarten van Hereford en Ebstorf. Deze kaarten 
werden ‘mappa mundi’ genoemd, wat ‘kleed van de wereld’ 
betekent. De informatie op deze kaarten kan van verschillende 
aard zijn: geografisch, antropologisch, moraal, theologisch of 
historisch. Deze kaarten werden gebruikt als onafhankelijk 
kunstwerk of als leermateriaal. Ze werden vaak opgehangen 
aan de muur of zelfs als altaarstuk gebruikt, als versiering, als 
bron van kennis of als symbool van godheid. Gebieden op deze 
kaarten werden aangeduid met benamingen, maar ook met een 
afbeelding van een dier of wezen dat kenmerkend was voor die 
streek. Van de kaart van Hereford is afbeelding 14 een detail te 
zien waarop een eenhoorn is afgebeeld. 55 

 
Afb. 14: Hereford Mappa Mundi (Landkaart, detail), ca 1300  
 
Schilderkunst 
In de middeleeuwse schilderkunst hebben de dieren een plaats, als symbool of als stoffering. Ook zijn 
ze in episodes terug te vinden. Portretten van dieren zijn er nauwelijks en het verst in die richting gaan 
portretten van adellijke families die met bijvoorbeeld hun valk of hond staan afgebeeld. En zelfs dan is 
het aannemelijk dat het dier er bij staat vanwege zijn symboliek.56 

 
In de middeleeuwen komt de schepping 
van de dieren vaak voor op een fresco- of 
schilderijencyclus waarin de diverse fasen 
van de schepping van de wereld worden 
afgebeeld. In de voorstelling van het 
aardse paradijs komen de dieren voor in 
een weelderige vegetatie, soms in de 
aanwezigheid van Adam en Eva. Op 
schilderingen van de ark van Noach 
komen dieren voor die in groepen klaar 
staan om de ark in te gaan voor de 
zondvloed losbarst. Een man die in 
gedachten verzonken is of slaapt en die 
een visioen heeft dat er dieren uit de 
hemel in een groot laken worden 

neergelaten is een uitbeelding van Petrus en zijn visioen van de onreine dieren. In afbeelding 15 en 16 
is de schepping van de dieren door God te zien.57  
 
Afb. 15 God creating the land animals, Vittskövle Church fresco, 1480,  
Afb 16 R. Sanzio, the creation of animals, fresco Città del Vaticano-Palazzi Pontificii  
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De beeldhouwkunst 
In de middeleeuwen wordt in de beeldhouwkunst vooral 
gebruik gemaakt van figuratieve voorstellingen. Voor het 
afbeelden van vrome afbeeldingen waren er duidelijke 
afspraken, men wilde niet dat deze afbeeldingen werden 
overgelaten aan de inspiratie van beeldhouwers. De fantasie 
en symboliek werden vooral toegepast op de (fabel)dieren. 
Deze kon men veranderen, vervormen, aanpassen en op de 
meest vreemde locaties plaatsen. 58 Dieren zijn vooral terug te 
vinden in versieringen van kloosters en kerken, bijvoorbeeld 
in het portaal van de Notre Dame zoals in afbeelding 17.  

 
Afb. 17: Detail Portaal Notre, Dame, 1163 – 1345 Parijs 
 
De auteurs van de bestiaria waren weinig of niet bezig met de vraag of fabeldieren ook daadwerkelijk 
bestonden. Deze fabeldieren, zoals bijvoorbeeld de griffioen en basilisk zijn zelfs in afbeeldingen van 
het scheppingsverhaal terug te vinden. In het portaal op afbeelding 18 zijn links en rechts in de hoeken 
figuren te zien die draken zijn en het kwade aan kunnen duiden. Van links naar rechts is er een leeuw 
die een prooidier aanvalt, een meermin, een centaur, een gevleugelde draak. Allemaal figuren die 
geassocieerd worden met geweld, het boze en het kwade. Het kleine figuurtje tussen de meermin en 
centaur is een voorstelling van de heilige Michael, in zijn strijd met de draak, hij bestrijdt het kwade. 
Zo is de ‘strip’ compleet: behoud u voor het kwade en laat je daarbij bijstaan door de verdedigers van 
het geloof. 59 
 

 
Afb. 18 Strip, Duomo di San Martino in Lucca (1060-1241) 

 
Predikers gebruikten deze ‘strips’ in hun exempels om het volk te beleren. Er wordt aangenomen dat 
predikers, in tegenstelling tot vandaag, hun preken hielden buiten de kerk, misschien in de portalen. 
Een bijkomend probleem voor de identificatie van het beeldhouwwerk is dat we nu worden 
geconfronteerd met een eentonig grijs en wit. In de middeleeuwen waren die beelden 
gepolychromeerd, wat niet alleen zorgde voor een levendiger beeld maar de herkenbaarheid van de 
figuren verduidelijkte. Latere bouwevolutie en vooral de restauraties van de 19de eeuw hebben van de 
middeleeuwen een grijze eenvormige gelijkmatigheid gemaakt. Kleur was zeer belangrijk in de 
middeleeuwen en speelde, zowel in het sociale leven als in de symboliek, een grote rol.  
In de periode dat de romaanse en gotische kunst ontstond, had het grootste deel van de bevolking geen 
toegang tot geschreven documenten. Bestiaria waren een privilege van de kloosters en adel. De 
beeldhouwers die de kerken versierden hadden wel toegang tot de zogenaamde schetsboeken die 
dikwijls zeer sterk gebaseerd waren op de bestiaria. Zo fungeerde het beeldhouwwerk in portalen en 

kapitelen als een soort strip die kon worden begrepen door het 
gewone volk. De predikers gebruiken die afbeeldingen, samen 
met die op de fresco's en mozaïeken, om hun leer over te brengen 
op de bevolking. Hierbij gebruikten ze teksten die geïnspireerd 
en gebaseerd waren op de teksten uit de Physiologus en het 
bestiarium. Zo had de bevolking toch onrechtstreeks toegang tot 
de befaamde dierenboeken. Ook zijn er veel dieren op 
graftombes te vinden, dit om het karakter van een overledene aan 
te duiden. Zo werden vrouwen meestal met een hond (trouw) 
afgebeeld en mannen met een leeuw (moed).60 
 
Afb. 19: Waterspuwer, Notre Dame, 1163 – 1345 Parijs   
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Dan zijn er ook nog waterspuwers, die we vooral in gotische kerken vinden, zij dienen als 
waterafvoerpijpen. De betekenis van deze waterspuwers is niet geheel duidelijk, maar een van de 
verklaringen die wordt gegeven is dat deze demonen, die het kwaad symboliseren, de aarde besproeien 
met het levend brengende water en zo iets goeds deden. Het woord waterspuwer is van het Griekse 
gargarizein wat betekent ‘wassen van de keel’ (gorgelen). In afbeelding 19 zijn waterspuwers op de 
Notre Dame te zien.61 
 
Hoe belangrijk fabels waren in de middeleeuwen, blijkt  uit het feit dat in de beeldende kunsten fabels 
als inspiratiebron werden gebruikt. Op de Fontana Maggiore in Perugia, gebouwd rond 1275 door 
Nicola en Giovanni Pisano zijn er afbeeldingen van de fabels van de kraanvogel en de wolf en deze van 
de wolf en het lam terug te vinden op afbeelding 22.62 
 

	  	  	  	   	  
	  
Afb. 20 : Fresco uit de 15de eeuw met een fragment uit de fabel van de vos en de ooievaar - Castello di Fenis (Valle d'Aosta) 
Afb. 21.: Twee zijden van hetzelfde kapiteel met afbeeldingen van de fabel van de vos en de ooievaar - kloostergang collegiale 
kerk San Orso, Aosta  
Afb. 22: Aesopus op de Fontana Maggiore in Perugia 
 
 
Ook zijn er fabels terug te vinden op kapitelen in kerken en kloostergangen. Het volgende voorbeeld 
komt uit de romaanse kloostergang van de collegiale kerk van San Orso (afbeelding 21) in Aosta. Het 
klooster zou rond 1132 zijn ontstaan. Het gaat hier om een fragment uit de fabel van Aesopus die het 
verhaal vertelt van de vos en de ooievaar. Op een dag nodigt de vos de ooievaar uit voor het 
avondmaal. Hij dient het echter op in brede en platte schalen zodat de ooievaar, met zijn lange, smalle 
bek, nauwelijks iets kan eten. Op haar beurt nodigt de ooievaar de vos uit maar zij dient het eten op in 
lange hoge kruiken met een smalle hals. Het enige dat de vos kan doen is langs de bovenrand likken en 
ook hij keert hongerig terug naar huis. Met als moraal ‘Waar kwaad wordt betaald met kwaad, worden 
beide partijen geschaad.’.63 
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Mozaïek 
 

 
 

Afb. 23.:Ark van Noah, 12e eeuw    Afb. 24: Griffioen Bitonto Cathedral 11e eeuw 
 
In mozaïeken komen dieren voor in voorstellingen, maar ook dierenportretten die dienen als decoratie 
of symbool. Hierboven in afbeelding 23 is een mozaiek waarop de episode dat de duif een tak naar 
Noah brengt wordt  afgebeeld. Daarnaast de griffioen, die het hoofd en vleugels van een adelaar en het 
lichaam van een leeuw heeft: Het is een mythologisch dier dat vaak werd gebruikt in de christelijke 
middeleeuwse kunst om de dubbele natuur van Christus te symboliseren.64 
 
De heraldiek 
De heraldiek is de wetenschap die zich bezighoudt met de betekenis van wapenschilden. De heraldiek 
kwam tot stand in het begin van de 12de eeuw. Door verbeteringen van de helm op het slagveld, werd 
het steeds moeilijker om tegenstanders te onderscheiden van bondgenoten. Door heraldische symbolen 
aan te brengen op het schild of op de uitrusting, trachtte men dit probleem op te lossen. Dieren werden 
vaak gekozen als wapenteken, de leeuw en de arend waren het meest geliefd. Al snel ontstond de nood 
om dit heraldisch systeem te standaardiseren. 
Er worden regels opgesteld en het wapenschild 
werd erfelijk gemaakt. Een heraut is een 
middeleeuwse onschendbare functionaris die 
dienst deed als boodschapper of 
ceremoniemeester. De herauten waren dus de 
experts op het gebied van wapenschilden. Zij 
raadpleegden de bestiaria om de symboliek 
van de heraldische dieren  te achterhalen. De 
verhalen omtrent de dieren werden 
overgenomen en de christelijke moralisaties 
werden gekoppeld aan de ridderlijke 
deugden.65 
 
 Afb. 25: Wapenschild. Example of Letter of Arms,  .  
 
 
 
 
 
Het dier werd in de middeleeuwen op veel verschillende manieren gebruikt in de verschillende 
kunstdisciplines onder invloed van onder andere fabels, de Physiologus en het bestiarium. Dieren 
werden vaak gekoppeld aan een verhaal, symbool of betekenis wat didactisch, theologisch of 
moralistisch van aard was. Er ontstond een grote verscheidenheid aan dierensymbolen en wijzen 
waarop deze werden toegepast in de middeleeuwse kunst. Hoe ziet die dierensymboliek er in de 
hedendaagse kunst uit? De volgende hoofdstukken zullen daar over uitweiden.   
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Het dier en zijn symboliek in de hedendaagse kunst 
 
‘Het dierenrijk is al eeuwenlang een bron van inspiratie voor kunstenaars. Eén invalshoek spreekt 
onverminderd tot de verbeelding: het dier als spiegel van menselijk gedrag. Op de schilderijen van Jan 
Steen bijvoorbeeld duiken – vaak in de marge – honden, katten, vogels en aapjes op. Ze staan symbool 
voor de slechte en goede eigenschappen van de mens en functioneren zo als spiegel. Nog steeds hebben 
dieren een symboolfunctie, al staan de betekenissen nu minder vast dan in het verleden.’66  In het 
artikel Het dier als spiegel in Kunstbeeld worden een aantal verschillende visies op het gebruik van 
dieren in de hedendaagse kunst besproken. Bijvoorbeeld het contact tussen mens en dier, de 
verhouding tussen mens en dier en het dierlijke dat nooit helemaal uit de beschaafde mens is 
verdwenen. Ook wordt gesteld dat dieren gemakkelijk emoties oproepen, agressie is bijvoorbeeld een 
eigenschap die net zo dierlijk als menselijk is. Wilde dieren staan voor ongetemde vrijheid. In de 
middeleeuwen was het zo dat volgens de christelijke leer de mens de beheerder is van de aarde en staat 
het hem vrij het dier te gebruiken voor eigen gewin. Later in de 19e eeuw zal de evolutietheorie van 
Charles Darwin, dit in twijfel trekken. 67 
 
Zoals we in de middeleeuwen zien, zijn er verschillende manieren om dieren in de kunst toe te passen: 
decoratief, allegorisch, moralistisch, theologisch, symbolisch, satirisch en metaforisch. Duidelijk is dat 
in de middeleeuwen dieren vaak iets te vertellen hebben. Er zijn er veel kunstenaars die dieren 
toepassen in hun kunst, ieder op zijn eigen specifieke manier. Zou de manier waarop dieren symbolisch 
worden toegepast, veel veranderd zijn ten opzichte van de middeleeuwen? Speelt symboliek nog steeds 
een grote rol? Wat betekent het dier voor de kunstenaar? En op welke manier laat de kunstenaar ons 
zien wat het dier betekent? 
 
Door verschillende hedendaagse Nederlandse kunstenaars te benaderen die gebruik maken van dieren 
in hun kunst is er naar een antwoord gezocht. Eerst wordt er verteld wat het dier voor de kunstenaar 
betekent en waarom en hoe het dier wordt toegepast in de kunst. Hierdoor worden de verschillende 
uitgangspunten van de hedendaagse kunstenaar zichtbaar.  Daarna zal er specifieker op een aantal 
dieren worden ingegaan. Er wordt gekeken naar wat zij in de middeleeuwen betekenden en wat ze 
betekenen in de hedendaagse kunst om zo een vergelijking te maken tussen de middeleeuwen en 
hedendaagse kunst. Als laatst wordt er antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek. 
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Het dier en hedendaagse kunstenaars 
 
Negen hedendaagse Nederlandse kunstenaars vertellen over wat het dier voor hun betekent en hoe zij 
het dier toepassen in hun kunst. Door verschillende kunstenaars te benaderen is het mogelijk om 
meerdere uitgangspunten tegenover elkaar te zetten. Hieronder wordt eerst verteld wat het dier voor de 
kunstenaar betekent in het dagelijkse leven. 
 
Arno Kramer: ‘Het moet ongetwijfeld te maken hebben met wat je dan toch de liefde voor het dier in 
het algemeen noemt. Die interesse was er van jongs af aan. Ik zie het dier in het algemeen graag in de 
natuur. Uiteindelijk heb ik het dier natuurlijk ook als symbool voor vrijheid gezien en in zijn 
bewegingen, de haas, de ree, ook als elegante prachtige verschijnselen.’ 
 
Sylvia Evers: ‘Ik hou ervan, onvoorwaardelijkheid, puurheid, rust en gezelschap.’ 
 
Barbara Polderman; ‘Niet meer of minder dan van de gemiddelde Nederlander. Ik heb geen 
huisdieren.’ 
 
Henrique van Putten: ‘Ik ben opgegroeid in een landelijke omgeving en met grootouders die een 
boerderij hadden. Dieren en hun gedrag vond ik als kind al mooi, vanzelfsprekend en fascinerend. Die 
fascinatie is nooit meer weg gegaan. Dieren zijn een mooie aanvulling op het menselijk leven. Zelf heb 
ik een zwarte kat. Het dier geeft gezelligheid en heeft humor en dat maakt het tot een leuke huisgenoot.’ 
 
Anne Semler:  ‘Ik hou heel veel van dieren en zie dieren als medebewoners. Ik ben in het bos 
opgegroeid waar  jachtpartijen plaats vonden, dieren zijn er eigenlijk altijd geweest.’ 
 
Pim Palsgraaf: ‘Ik heb twee katten, maar verder betekenen dieren niet zo veel voor mij, niet meer of 
minder dan voor de meeste mensen.’ 
 
Lenneke van der Goot: ‘Ik vind het mateloos interessant dat wij samen leven met dieren. In onze 
directe omgeving zijn dat dieren  zoals vogels, luizen en insecten. Wolven bijvoorbeeld komen niet in 
ons dagelijks leven voor en zijn daarom voor mij als kunstenaar boeiend. Het wilde dier is een abstract 
gegeven, wat er voor zorgt dat ik er mijn eigen verhaal over kan vertellen.’ 
 
Inge Aanstoot: ‘Ik hou wel van dieren, maar niet meer dan de gemiddelde persoon denk ik. Genoeg 
om altijd scharrel- of biologisch vlees en eieren te kopen, maar ik bezit geen huisdieren en dat vind ik 
niet erg. Ik ben tegen dierproeven voor bijvoorbeeld cosmetica, maar niet tegen dierproeven in het 
algemeen. Totdat mensen zichzelf als proefdier gaan gebruiken om een medicijn tegen bijvoorbeeld 
kanker of aids te vinden zie ik het als een noodzakelijk kwaad, zij het in zo beperkt mogelijke mate. 
Daarnaast vind ik veel dieren op esthetisch vlak van grote waarde; dieren zijn vaak heel mooi en 
hebben allerlei interessante texturen.’ 
 
Er worden een hoop verschillende meningen gegeven over wat dieren voor deze kunstenaars 
betekenen. Er zijn ook veel verschillen waarom deze kunstenaars gebruik maken van dieren en deze 
toepassen in hun kunst. Wat is de reden dat dieren worden gebruikt en toegepast? 
 
Arno Kramer: ‘Ik zie bijvoorbeeld hazen in het veld bijna als dansers, als ze met elkaar aan het 
spelen dan wel aan het vechten zijn. Reeën zijn voor mij ook in hun elegantie, toch een redelijk stevig 
lichaam op heel dunne poten, dieren die het tedere, maar ook wel de angst en de vrijheid symboliseren. 
Symboliek blijkt te kleven aan bepaalde dieren, maar het is voor mij geen reden om ze daarom te 
tekenen. Als achteraf blijkt dat iets een mythologische of symbolische betekenis heeft is dat dan mooi 
meegenomen.’ 
 
Sylvia Evers: ‘Man betrachtet, was einem ähnelt und erkennt im Anderen sich selbst.” 
Het dier als symbool maakt introspectie en het scheppen van afstand naar de eigen persoon 
tegelijkertijd mogelijk. Symbolen effenen de weg voor herkenning. In deze zin fungeert het dier als 
spiegel van de ziel, als vertaalslag, die het mogelijk maakt, ons gevoelsleven en onze ervaringen te 
comprimeren en zo beter te kunnen begrijpen.’ 
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Barbara Polderman:  ‘Dieren zijn voor mij een vorm om een menselijke emotie of een gevoel over te 
brengen. Een menselijke gestalte 'lees' je in een fractie van een seconde. Is hij /zij jong, groot, is de 
houding afwijzend, vrolijk, toegankelijk etc. Dieren bieden meer ruimte voor interpretatie. 
Daarnaast lijk je ze te kunnen begrijpen maar bewegen ze zich in een totaal andere wereld. Ik maak 
eigenlijk gebruik van hun vorm en dat wat ze representeren. Ze betekenen heel veel. Ik leen hun 
gestalte, vorm en dat wat ze uitstralen. Ze hebben een symbolische betekenis in die zin dat ik een dier 
uitkies op basis van wat passend is voor een beeld. De volgorde bij het maken van mijn werk is als 
volgt. Eerst is er de indruk of emotie waarvan ik een beeld wil maken, daarna bepaal ik of het een 
mens, dier, mens/dier of een andere gestalte krijgt. Als het een dier wordt, welk dier, en daarna in 
welke houding. Deze reeks van beslissingen maak ik meestal heel snel, in 1 gedachte, binnen een paar 
secondes. De opsomming klinkt rationeel maar in de praktijk gaat het heel intuïtief.’ 
 
Henrique van Putten: ‘Mijn beelden zijn ruimtelijke fabels waarin dieren de hoofdrol spelen. Een 
fabel is een verhaal waarin een levensles of moraal aan de lezer wordt meegegeven. In een paar zinnen 
wordt iemand op een laagdrempelige manier, en soms ook met humor, even duidelijk gemaakt waarin 
er tekortgeschoten wordt. Ze maken de nare dingen van het leven een beetje draagbaar en zetten de 
mensen een spiegel voor op een aanvaardbare wijze. Het zet mensen aan het denken en wellicht zet het 
hen aan om hun leven te verbeteren of veranderen. Dieren en hun symboliek staan vaak aan de basis 
van mijn werk. Als ik aan een werk begin verdiep ik me meestal eerst in de symboliek van een beest. De 
betekenis hiervan kan me dan een richting geven. Toch blijft deze symboliek zelden letterlijk wat het is, 
vaak laat ik deze weer los en laat ik het werk een eigen verhaal vertellen. Mijn inspiratie haal ik uit 
mijn geloof in God en het leven om me heen. Als mensen hebben we te maken met tegenstellingen. De 
mens wordt niet alleen omringd door goedheid, maar ook door alle soorten van kwaad: het mooie en 
het lelijke, liefde en haat, vreugde en verdriet, leven en dood enzovoorts. Een strijd die we zowel in de 
Bijbel als in het leven van alle dag keer op keer tegenkomen. Dat maakt een bepaalde strijd in ons los 
en we moeten een weg vinden om hiermee om te gaan. Deze strijd vind ik boeiend om te verbeelden. Ik 
denk dat de symboliek in die tijd veel dwingender was dan nu. Toen was de symboliek (in ieder geval in 
west Europa) streng christelijk van aard. Nu kan je met symboliek zoveel meer kanten op. Zo ook in 
mijn werk. De basis komt misschien wel voort uit mijn geloof in God, maar in de uitwerking laat ik me 
inspireren door alles wat ik tegen kom.’ 
 
Anne Semler: ‘Dieren zijn voor mij een ankerpunt, aanknopingspunt en uitgangspunt voor het maken 
van kunst. Het gaat eigenlijk vanzelf en ze zijn er altijd al geweest, ook in mijn omgeving. Het natuur 
proces of hoe dingen zich voordoen in de natuur ligt voor het oprapen. Ze verbeelden voor mij 
metaforen voor het menselijk bestaan, het gedrag, miscommunicatie en het bewustzijn.  Ook de vorm 
van het dier speelt een belangrijke rol tijdens het maken van kunst.’ 
 
Pim Palsgraaf: ‘Inspiratie haal ik uit alles om me heen. Met name uit de botsing tussen cultuur en 
natuur. Het verval van de urbane wereld en waar de natuur het overneemt. Of andersom, waar de 
mens de natuur weer overneemt. Het is een strijd tussen die twee werelden. De dieren in mijn werk 
staan metafoor voor de natuurlijke wereld die wordt verdrukt en belast door de urbane wereld. Het is 
alleen de vraag wat er precies gebeurt, de stedelijke structuren en dieren staan - zo lijkt -  in wankel 
evenwicht met elkaar.’ 
 
Lenneke van der Goot: ‘Vanaf mijn tweede studiejaar kwamen dieren in mijn werk voor, we kregen 
toen een opdracht 'The physical self'. Ik heb me toen bezig gehouden met de vraag  'wat is het 
lichaam?' De totempaal werd een symbool in mijn werk, een visualisatie van het lichaam, als 
verzameling van krachten. Daarin zijn zowel dieren als mensen verwerkt. Die dieren staan symbool 
voor bepaalde eigenschappen. Dieren dienen als een handvat voor mijn ideeën. De vraag 'ben je 
uniek?' speelt daarin ook een grote rol. Ik wilde het afstandelijk benaderen en er geen stempel op 
drukken. Ik maak gebruik van beelden van roedels, kuddes, groepen of zwermen dieren. Wat ik doe is 
het maken van een scene, ik ben een regisseur van beelden, maar geen verteller. Daarnaast is het ook 
een materiaalonderzoek, een drift om te creëren en met dieren kan ik daar goed vorm aan geven.’ 
 
Afke Golsteijn (Idiots): ‘Ik ben zelf niet bewust van de christelijke symboliek. Ik ben juist opgegroeid 
met bijvoorbeeld fabels, de Noorse mythologie en Griekse verhalen. Ook Aziatische verhalen vind ik 
interessant. De dieren staan vaak voor een dualistische emotie, het dier kan zowel dader als slachtoffer 
zijn. Ze kunnen voor menselijke emoties staan, maar ook voor de schoonheid van de natuur en wat wij 
mensen daar mee doen. Eigenlijk een disutopie, het prachtige van de natuur waar de mens ingrepen in 
doet. In de beelden verschilt de thematiek per dier. Ze ontstaan uit allemaal verschillende verhalen en 



	   25	  

omstandigheden. Die dieren die ik gebruik kom je tegen, ze worden je aangeboden of je vindt ze ergens 
dood. Soms wil ik die dieren weer in waarde herstellen.’ 

Inge Aanstoot: ‘Dat verschilt per schilderij. Ik ben heel erg geïnteresseerd in allerlei soorten 
symboliek, uit verschillende tijdperken en verschillende culturen. Ik maak vaak gebruik van allerlei 
bestaande symbolen en soms ook symbolen die alleen voor mij een bepaalde betekenis hebben. Ik vind 
dieren fijne elementen om te schilderen, maar de belangrijkste overweging om dieren te schilderen is 
dat ze symbool kunnen staan. De interesse in die symboliek werd gewekt door de tegenstrijdige 
betekenissen die dieren kunnen hebben. Zo staat de ekster bijvoorbeeld in Europese culturen bekend 
als babbelziek/praatgraag/druktemaker en een dief, ze stelen glimmende en zilveren voorwerpen, 
terwijl in veel Aziatische culturen de ekster de brenger van goed nieuws is. Een geit was de moeder van 
Zeus, wat haar bij de oude Grieken en Romeinen een goddelijke status gaf, terwijl de geit in het 
Christendom met de duivel wordt geassocieerd. Wat mij juist zo fascineert is hoe verschillende mensen 
symbolen altijd verschillend interpreteren. Ik reik op deze manier handvatten van een verhaal aan, 
maar iedereen kan dat verhaal anders invullen. Het menselijk associatievermogen is heel persoonlijk 
en ook nog eens onstuitbaar.’ 

Deze kunstenaars laten zien dat er een enorme diversiteit is aan redenen waarom dieren in kunst 
worden toegepast. De volgende vraag is dan ook hoe dat terug te zien is in de kunstwerken zelf. De 
kunstenaars bespreken een aantal van hun kunstwerken die gerangschikt zijn per dier. Eerst wordt het 
dier kort geïntroduceerd door middel van enkele verhalen en symbolen uit de middeleeuwen. Daarna 
vertellen de kunstenaars over de betekenis van het dier in hun eigen werk. Hierdoor worden de 
verschillen en overeenkomsten in het symbolisch gebruik van het dier naast elkaar gezet. 
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Het hert/hinde in de middeleeuwen 
Behoedzaamheid, vijand van de slang, beeld van het goede, attribuut van het Gehoor 
 
Plinius beschrijft herten als zachtmoedige wezens die op hun hoede zijn en van mooie muziek houden. 
Hij zegt ook dat ze grote vijanden zijn van slangen; ze sporen die in hun holen op en drijven de 
tegenspartelende kronkelaars uit, door met hun neusgaten in het hol te blazen. Verslindt het hert een 
slang, dan verkrijgt het nieuwe jeugd en nieuwe kracht. De Physiologus neemt deze gedachten over en 
zo komen ze in de middeleeuwse literatuur. De Physiologus past dit toe op Christus, die als de strijder 
en overwinnaar wordt gezien tegenover de helse slang. Het hert komt verscheidene keren in de Bijbel 
voor, maar de christelijke beeldtaal laat zich vooral inspireren door de Psalm 42:2: ‘Zoals een hinde om 
waterstromen schreeuwt, zo schreeuwt mijn keel naar U, o God.’ De middeleeuwse bestiaria grijpen 
terug op Plinius en herhalen dat het hert een zeer felle vijand is van slangen. Om ze uit hun hol te 
jagen, vult hij zijn mond met water, spuugt dat in het hol en met een ademstoot blaast hij hen dan naar 
buiten en trapt ze dood met zijn hoeven: op dezelfde manier gaat Christus met de duivel te werk. Als 
het hert oud wordt, dan zoekt het een slang op en slikt deze in, om aan het gif te ontkomen zoekt het 
hert water op en drinkt daar enorme hoeveelheden van. Wanneer het hert ‘herboren’ is, verliest het zijn 
gewei. De christelijke beeldtaal neemt die ideeën over, de beelden waarin een hert een slang vertrapt 
zinspelen op de overwinning van het goede op het kwade. In profane voorstellingen wordt de kar van 
de Tijd door herten getrokken, omdat zoals Petracra in zijn Trionfi zegt dat de tijd zo snel voorbij gaat 
als herten, die snelle dieren. In de iconografie van de vijf zintuigen is het hert het zinnebeeld voor het 
Gehoor. Ten slotte kan het hert optreden als een attribuut van de Prudentia, de behoedzaamheid. Omdat 
het hert toevlucht zoekt in de hoge bergen, wordt het ook gebruikt om de eenzaamheid en zuiverheid 
van het leven te symboliseren.68 
 

 
Afb. 26: Hert die een slang grijpt, San Pietro, Spoleto, 1067 

 
Het hert in de hedendaagse kunst 

 
Sylvia Evers. ‘Een hert/ree/gewei verenigt voor mij veel 
eigenschappen, die ik bij mensen terugzie. Het gaat mij om 
hun schuwheid, trots, weerbaarheid, zuiverheid, een 
breekbaar wezen. Het gaat hier onder andere om 
breekbaarheid en de berusting die erin schuil kan gaan als 
je deze accepteert. Ik werk de huid van een beeld zo glad 
mogelijk af. Hierin is ‘perfectie’ voor mij de manier om het 
werk kwetsbaarheid en verstilling te laten uitstralen: de 
loop van een spier, een plooi in de huid. Ook voeg ik graag 
andere beeldelementen aan mijn werk toe, als dat 
‘noodzakelijk’ blijkt (fotomuur, brons, glazuur, verf etc.) 

Het hertje is een jong dier en ligt op de vacht van een volwassen dier. Is het volwassen dier dood, is de 
bescherming zoek, waarom ligt het er dan wel ontspannen bij, is de vacht van een van de 
ouders.?.loslaten, verlaten worden...?? Het zijn nuances, facetten, indrukken, sfeertjes, die samen het 
beeld maken. Wat dan dus niet eenduidig is.’ 
 

Afb. 27:. S. Evers, Untitled, 2004  
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Arno Kramer  
‘Het gaat niet alleen om de ree. Het gaat in zo’n tekening vooral om de weerstand tussen de figuratieve 
en non- figuratieve vormen. Het organische versus het anorganische kun je ook zeggen. Dat roept een 
voor mij broodnodige spanning in het beeld op en ik denk bovendien dat doordoor de kijker beter kijkt. 
Alleen een fraaie tekening van een haas of zwaan is aardig maar daar ben ik niet op uit. Schoonheid 
kan je ook enorm in de weg zitten om een werk meer lading te geven. Ik kies dus altijd een dier vooral 
om een bepaalde houding. Die kan spannend zijn, gespannen zijn, of elegant, maar er moet ook altijd 
wel meer gebeuren dan het zo goed mogelijk tekenen van dat dier. Misschien wel alsof je een beweging 
stilzet.’ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
Afb .28: A. Kramer, zonder titel                              Afb. 29: A. Semler, Zonder titel	  

Anne Semler 
‘Het is een wegrennend hert, op de vlucht voor iets. In de achtergrond staan geknotte bomen en een 
draad windt zich vanuit de bomen om de nek van het hert. Het werk gaat over snelheid en angst. De 
beweging is gezocht in het wit en zwart door middel van de verfopbreng en de lijnen. Tijdens het 
tekenen dwingt de hoekigheid van het gewei je tot nadenken over de vorm en restvormen binnen het 
werk.’ 
 
Afke Golsteijn 

‘Dit hert hing in een café en associeert mij met Bambi, wat natuurlijk 
sentiment is. Het hert werd als kapstok gebruikt en de achterkant is 
helemaal kaal. Het is grappig hoe mensen over mijn dieren praten, dat 
ik een dierenbeul zou zijn en dat het zielig is. Ik heb toen een onderzoek 
gedaan naar hoe mensen reageren als je een emotie aan het dier 
toevoegt. Ik heb een glazen traan aan het hert toegevoegd en de kapstok 
terug in het café gehangen. Daarna hebben honderden mensen brieven 
gestuurd over hoe zielig ze het hert in het café vonden, terwijl het er al 
30 jaar hing. Bij een expo valt het mensen niet op dat het hert huilt, 
maar in het café werden mensen al onbewust geconfronteerd. Los van 
de context gezien valt het mensen blijkbaar niet op. Bij een expo zien 
kinderen het soms wel en dan roepen 
ze dat het hert huilt.’ 
 

Afb. 30: A. Golstein (Idiots), Cliche I, 2010  
 

 
Pim Palsgraaf 
‘Het is een opgezet babyhertje’. Pim wijst naar het jonge hertje wat 
gebruikt is in een sculptuur. Het jonge hertje is aan het begin van 
zijn leven en wij willen het al op de schoorsteen. ‘Ik vind dat nog 
steeds een bizar gegeven’ het komt blijkbaar nog steeds veel voor, 
want er zijn veel van dit soort hertjes te vinden op rommelmarkten en 
internet. Het interessante is dat de mensheid blijkbaar de natuur wil 
koesteren en tegelijkertijd  wil vernietigen. Het kleine, fragiele  
babyhertje draagt een enorme stad op zijn rug, een stad die het 
hertje door zijn poten heeft laten zakken. Hiermee wil ik de 
frictiezone tussen cultuur en natuur blootleggen.’ 
 
Afb. 31: P. Palsgraaf, Multiscape 11, 2009 
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Lenneke van der Goot 
‘Ik heb eerst de kudde getekend, wat weer symbool staat voor de 'massa'. Bij deze tekening stelde ik 
mezelf de vraag: als ik de helft van de tekening zou weggummen, wat gebeurt er dan met de ruimte die 
ontstaat? Completeer je het beeld of scheppen deze ruimtes de mogelijkheid om te fantaseren? Ik heb 
eerst de herten getekend en vervolgens stippen weg gegumd.  Het hert is een vluchtig dier, soms is het 
er opeens en daarna is het net zo plots weer verdwenen. Als je de tekening van dichtbij ziet kan je de 
kudde herten nauwelijks onderscheiden, maar als je meer afstand neemt valt de kudde op. Het gewei 
vind ik een fascinerend symbool en siert het hert enorm, elk dier heeft zo zijn kwaliteiten.’ 
 

 
Afb. 32: L. van der Goot Herd,, 2009 

 
 
Henrique van Putten 
‘Zelf houd ik erg van het uiterlijk van een hert, een mooi gestroomlijnd beest met een bruin/rode vacht. 
Zoals bij elk beest heeft ook het hert uiteenlopende symbolische betekenissen in zich. Je hebt de 
mythische symboliek, Chinese, psychologische en christelijke symboliek. Bij dit werk heb ik me laten 

inspireren door de vroeg-christelijke symboliek 
waarbij het hert als de vijand van de slang te boek 
staat. Met zijn hoeven vertrapt hij de slang 
(duivel).’ 
 
Afb. 33: H. van Putten, Gaffelhert, 2011  
  

 

 

Inge aanstoot 

‘Herten zijn dieren waar je op jaagt maar kunnen 
ook in grote vrijheid door draven, twee dingen die 
in de context van het schilderij wel interessant 
zijn. Het schilderij heet The Wilhelm scream, dat 
is een geluidsfragment uit 1952 dat tot in den 
treure in elke Hollywoodfilm is gebruikt. Het ging 
van goed fragment, via toonbeeld van slechte 
smaak naar cultfragment. Het schilderij gaat een 
beetje over het steeds in patronen vervallen, (de 
werktitel was Promise, don’t, promise again), en 
kiezen tussen actief en inactief meegaan met de 
massa (rennende herten, geslachte herten…) 

Afb. 34: I. Aanstoot, The Wilhelm scream, 2011 
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Het konijn/ haas in de middeleeuwen 
Vruchtbaarheid, geilheid, zinnelijk genot, attribuut van de heilige maagd Maria. 
 
Vaak wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de haas en het konijn. De Latijnse naam van het 
konijn is cuniculus, dat zowel ‘konijn’ als ‘onderaardse gang’ betekent, want konijnen hebben de 
eigenaardigheid dat ze talloze onderaardse gangen graven. Omdat het dier zeer reproductief is, wordt  
het beschouwd als het symbool van de wellust en verschijnt het soms in liefdesvoorstellingen als 
symbool van zinnelijk genot. In de context van de religieuze beeldtaal krijgt het een positieve 
betekenis: een wit konijn aan de voeten van de Maagd Maria zinspeelt zonder enige twijfel op haar 
maagdelijkheid of op haar overwinning van de hartstochten. In de middeleeuwse bestiaria wordt een 
andere eigenaardigheid van het konijn of de haas benadrukt: de dieren kunnen heel snel omhoog lopen 
en slagen er zo in aan hun achtervolgers te ontkomen. Dat is uitgelegd als een symbool voor de mens 
die aan de verleidingen van de duivel ontkomt door zich tot God te wenden. Op religieuze 
voorstellingen kan het konijn ook een negatieve betekenis krijgen. Op afbeeldingen van de heilige 
Hiëronymus in de woestijn zijn konijnen een toespeling op de zondige harstochten en de verleidingen 
die de heilige moet zien te weerstaan. Deze heilige heeft in een brief bekend dat hij in de brandende 
zon van de woestijn werd gekweld  door de herinneringen aan de geneugten van zijn jeugd. 69 
 

 
Afb.35: Konijnen in hun onderaardse gangen, British Library,  

 
Ook vinden we in de middeleeuwse manuscripten konijnen of hazen terug die jagen op honden. Het 
gaat over jagers en honden die op konijnen jagen, maar dan omgekeerd. Als de haas weerloos is wordt 
dat gezien als symbool voor mannen die al hun hoop en redding bij Christus leggen. Ook zou de haas 
van geslacht kunnen veranderen.70 
 
Het konijn/haas in de hedendaagse kunst 

 
 
 
Henrique van Putten 
‘Ik wil de betekenis van een werk nooit te veel dichttimmeren. 
Iedereen is vrij om er zelf een inhoud aan te geven. Als ik zelf naar 
het werk kijk, zie ik iets van een angsthaas. Een dier wat in een paal 
gesprongen is omdat het ergens van geschrokken is. De houding en 
het uiterlijk van het beest laten zien wat de betekenis is.’ 
 

Afb. 36: H. Van Putten, Rammelaar, 2008 
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Arno kramer 
‘Hier gaat het ook weer om de spanning in het beeld, de figuratieve en abstracte vormen en elegantie 
van de haas. Bij deze haas kun je eigenlijk niet zien of hij springt, zweeft of dat je hem van bovenaf 
bekijkt terwijl hij ligt. Dat is dan al een kleine uitdaging het zo te willen zien.’ 
 

	  	  	  	  	  	  	    
 

Afb. 37: A. Kramer, Zonder titel,  2011, Arno Kramer    Afb. 38: A. Semler, 2 staande hazen, 2006 
 
Anne Semler 
‘Het zijn hazen, die vind ik veel interessanter van vorm dan konijnen. Ik vind het mooi hoe ze dansen 
en boksen met elkaar. Dit is een liefdesdans binnen een heksenkring, een bezwering.  De hazen 
symboliseren de metafoor voor het menselijk gedrag. Een soort geheimtaal via dieren.’ 
 
Afke Golsteijn 
‘Dit is eigenlijk een zelfportret, ik wil altijd alles zo goed mogelijk proberen te doen, zo hard mogelijk 
lopen en vervolgens klap je tegen de werkelijkheid. Zo had ik dat ook met mijn studie. Ook verwijst de 
haas naar de fabel van de schildpad en de haas.’ 
 

Afb. 39: A. Golsteijn (Idiots), Sleeping hare, 2004 
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De wolf in de middeleeuwen  
Wreedheid, losbandigheid, ketterij, attribuut van Gierigheid. 
 
Het christendom ziet de wolf als voorbeeld van wreedheid en vraatzucht. De wolf is het kwaad, de 
duivel die ‘de kudde der gelovigen bedreigt’. Het beeld van de wolf in schaapsvacht wordt toegepast 
op valse profeten die mensen naar de ondergang leiden. In voorstellingen die gerelateerd zijn aan 
Dominicanen worden wolven, symbool van de ketters, opgejaagd door meestal witte honden. De 
vrouwelijke vorm van de wolf in het Latijn is lupa, wat ook prostituee betekent, zoals het Latijnse 
lupanar behalve ‘schuilplaats van een wolvin’ ook bordeel betekent. De wolf kan ook optreden als 
attribuut van de Gierigheid. Christus vergelijkt satan met een wolf als de huurling, als de huurling de 
wolf ziet komen om de schapen te roven, laat hij zijn schapen in de steek en vlucht. De wolf is het 
symbool van allerlei ondeugden: van de toorn want hij is prikkelbaar, van de vraat- en roofzucht, van 
de ketterij die de Kerk van haar schapen berooft. De wolf is ook het attribuut van Sin. Franciscus van 
Assisi. Dit is gebaseerd op het beroemde verhaal van de wolf van Gubbio. Het verhaal gaat dat een 
bloeddorstige wolf naast dieren ook mensen verslond. Toen Sint Franciscus het dier had gevonden en 
hij een kruisteken maakte naar de wolf, werd de wolf tam. Franciscus vroeg de wolf te beloven dat hij 
geen kwaad meer zou doen, en de wolf bevestigde dit door zijn poot in de hand van Franciscus te 
leggen.71  
    

 
 

Afb. 40.: Een wolf die een groep schapen benadert, Aberdeen Bestiary 1542 
 
Barbara Polderman  
 
‘Voor mij persoonlijk is een wolf solitair. Hij of zij gaat zijn weg alleen. Het werk gaat over een weg 
die je alleen aflegt en dat wat je daarbij opdoet aan ervaringen. De wolf ben ik, de behandeling van de 
huid en de draden die aan het beest hangen zijn levenservaringen.  Het werk gaat over het volgen van 
je eigen weg in deze wereld. Er is in wezen niemand anders die je kan vertellen wat goed of niet goed 
is. Of een beslissing de juiste is. We doen maar wat, maar wel met overgave. Daar kan je soms wat 
gehavend uitkomen. Als wat je doet past bij wie je 
bent, kan het nooit fout gaan. Die wolf is gemaakt 
voor een eindeloze tocht door onafzienbare bossen. 
Het volgt zijn aard zoals ook ik mijn aard volg. 
Ook hier valt betekenis, uitdrukking, symboliek en 
andere facetten van het werk samen met wat het 
werk is.’  
 
 
 
Afb. 41: B. Polderman, Wolf, 2004 
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Lenneke van der Goot 
‘De wolf is een fabelachtig dier, omdat het zo ver van ons afstaat. Het is ook een dier wat verketterd is 
en een slecht imago heeft, omdat de wolf mensen zou aanvallen, wat eigenlijk niet het geval is. De wolf 
komt steeds dichter bij de mens, hij komt steeds vaker in het nieuws. De kans bestaat dat wolven ook 
weer terug in Nederland komen vanuit Duitsland. De wolf is een wild, sluw, hyperintelligent en  
angstaanjagend dier. Daarnaast is het een sociaal intelligent dier, ze leven in roedels en beschikken 
over een sociaal netwerk van hoog niveau. Maar individueel kunnen zij net zo goed overleven. Hoe 
zo'n wolf zich verhoudt in de roedel staat in mijn werk symbool voor het individu in de massa. Door 
een wolf te gebruiken, wordt het onderwerp afstandelijker en gaat het voor mij meer om de vorm. Ik zie 
het meer als een schilderkundig thema en zie de vorm van de wolf als een sculpturale vorm. Wolven 
zingen, of huilen, hoe je het wilt noemen, in dit werk wilde ik dat weergeven. Door geluid gaat de lucht 
bewegen, hoe zou geluid eruit zien? Ik heb dat in deze tekening geprobeerd te visualiseren. 
 

 
Afb. 42:  L. van der Goot, Moving Sound, 2010 

 
Inge aanstoot 
‘Ik heb een ritueel bedacht, en daar vond ik wolven of husky’s mooi bij passen. Het werk gaat vooral 
over hoe mensen niet zonder antwoorden op vragen kunnen leven en dus altijd op zoek zijn naar 
invulling (horror vacui; angst voor het lege). In dit schilderij heb ik gekeken naar de drang naar 
rituelen en tradities bij mensen, of dat voortkomt uit geloof of uit hang naar traditie, etc. Het ritueel 
met het dode paard en de wolven vond ik esthetisch heel mooi, wolven en mensen die een paard dood 
maken, zoals mensen ook een Mariabeeld door de straten dragen tijdens processies, of Azteken mensen 
offerden, of zoals ze vroeger in de krimpenerwaard hele bizarre rituelen hadden om doden te 
begraven.’ 

	  
	  

Afb.	  43:	  I.	  Aanstoot,	  Horror	  vacui:	  after	  the	  rite,	  2012 
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De uil in de middeleeuwen 
Wijsheid, wetenschap, nacht en dood, slecht voorteken, onheilspellend, onreine vogel, zinnebeeld van 
de dood. 
 
Het bestiarium meldt dat de uil  rondspookt tussen ruïnes, vaak wordt gevonden in de buurt van graven 
en grotten en hij vliegt alleen 's nachts. De uil heeft een voorkeur om zichzelf te verbergen voor het 
licht. Het is een vuile trage vogel die zijn eigen nest met mest vervuilt. Sommige zeggen dat de uil 
achteruit vliegt. Als uilen roepen hebben ze opgemerkt dat iemand op sterven ligt. Plinius vermeldt dat 
de uil een nachtvogel is en als een vogel des doods wordt 
beschouwd; als men overdag uilen ziet, zo gelooft men, is dat een 
onheilspellend voorteken. In de Bijbel heeft de uil een slechte roep. 
Leviticus rekent de uil tot de onreine dieren; Jesaja voorzegt dat op 
het land van Edom de toorn, de woede van de Heer zal neerdalen en 
verbindt de uil met de dood en verderf. Het land zal veranderen in 
een plek van zwavel en ziedende pek en ‘het domein van kauwen en 
velduilen’ worden (Jesaja 34:11). De uil is bovendien een attribuut 
van de Nacht. Zowel de negatieve als positieve betekenis is terug te 
vinden bij Cesare Ripa, bij wie de uil een attribuut is van de 
personificatie van Goede Raad, maar ook van de Bijgelovigheid 
(want door bijgelovigen wordt de nachtvogel beschouwd als een dier van slechte voortekens). Als 
attribuut van de Bijgelovigheid heeft de uil gezelschap van de draak, de vleermuis en de haas. Ook 
staat de uil als teken voor wijsheid en wordt hij soms getoond samen met Sint Jeronimus. Ook is de uil 
een attribuut van Christus die zichzelf opofferde om de mensheid te redden. ‘Om te verschijnen 
dengenen, die gezeten zijn in duisternis en schaduw des doods; om onze voeten te richten op den weg 
des vredes’... Lukas: 1:79. Dat verklaart de aanwezigheid van de uil in scènes van de kruisiging.72 
 

Afb. 44: Uil, The Arbedeen Bestiary, 1542 
 
De uil in de hedendaagse kunst 
 
Afke Golsteijn 
 

‘Ik vind de uil een mooi beest en het staat voor mij voor wijsheid 
en het overzicht van het leven. In de mythologie staan ze voor 
wijsheid, het intact houden en beschermen van kennis. De ketting 
is een uilenballenketting van glas, daarin zitten allerlei 
herinneren opgeborgen. Een sleutel van een dagboek en kleine 
onderdelen van alle werken die ik heb gemaakt, bijvoorbeeld 
kleine stukjes huid of nagel. De uil is als het ware een 
geheimbewaarder van alle belangrijke dingen van het leven en de 
geschiedenis daarvan. Een beschermheer voor de herinneringen 
van mijn beelden. Mijn beelden groeien en vervolgens worden ze 
verkocht, dan zijn ze weg, net als kinderen die snel opgroeien en 

de deur uit gaan. Uilen zijn 
beschermde dieren, dus ik 
kan ze ook niet verhandelen, 
zo blijft een klein stukje 
bestaan in mijn atelier.’ 
 
 
 
 
 
Afb. 45: Golsteijn (Idiots), Owl with 

pallet necklace, 2003 
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Lenneke van der Goot 
‘De uil is een wijs en mythologisch dier en ziet goed in het donker. We zien ze wel eens vliegen en dat 
maakt op mij veel indruk. Ik wilde ontdekken waarom de uil zoveel indruk op me maakte en ben 
daarom onderzoek gaan doen. Deze dieren verdwijnen en verschijnen op onverwachte momenten. 
Soms moet iemand je erop wijzen en kan je een uil tussen de takken ontdekken, waarvan je 
oorspronkelijk dacht dat het een boomstronk was. Het gebruik van zwart en wit kies ik bewust omdat 
het  een andere fabelachtige wereld suggereert. Het wijkt af van de wereld in kleur, zoals we die 
kennen, een zwart-wit afbeelding spreekt meer tot de verbeelding. Met de lijnen wilde ik een soort bos, 
de omgeving suggereren en de uil zit daarin verstopt. De uil bevindt zich letterlijk in de tekening.   
 
Afb. 46: L. van der Goot, Owl Hiding, 2010,  
 
Barbara Polderman 
‘De uil ben ikzelf, het nest is mijn houvast wat ik bij elkaar wil 
houden. Het uiltje is wat klein en het nest wat groot. Het lijkt 
ook uiteen te vallen door losse stroken en linten van stof. De uil 
zit op de rand en kijkt de  toeschouwer stoïcijns aan. Ik heb een 
uil gekozen, omdat het een vogel is waar ik niets van begrijp. 

Ten eerste is de uil ongrijpbaar, 
omdat hij  vliegt en daarnaast 
onbegrijpelijk in zijn ‘zijn’. De 
uil en het nest zijn in betekenis 
verbonden. Zonder het nest is er geen uil en visa versa. Het beeld staat 
voor het volgende: Ik ben ontheemd, hoor nergens thuis. Waar ik thuis 
hoor (op mijn nest) is het net zo goed bij elkaar te houden als zand dat 
door je vingers glipt. Het werk gaat over het moment van gelatenheid 
of realisatie  dat het niet erg is. Dat het een situatie is. Het werk in zijn 
geheel staat los van het zelf, van een gebeurtenis. Het richt zijn blik op 
de ziel, de betekenis en de symboliek is het werk zelf. Is niet los te zien 
van wat het is. Het ligt er niet los overheen of is niet te vangen in 
alleen materiaal of alleen vorm. Alles draagt bij.’ 
 

Afb. 47: B. Polderman, Uil op nest, 2005 
 

Inge Aanstoot 
‘De uil staat in de kunstgeschiedenis net zo vaak voor wijsheid als voor gekte, dat vind ik een leuk 
gegeven. Het schilderij gaat deels over vertwijfeling, keuzes maken en stappen durven zetten, de uil 
staat hier voor de balans tussen wijsheid en gekte die je daarin volgens mij nodig hebt.’ 
 

	  
 

Afb. 48: I. Aanstoot, Growl, snarl, claw,  2011 
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De vos in de middeleeuwen 
Symbool van sluwheid en bedrog. Ook symbool voor de duivel. 
 
De vos is een sluw en bedrieglijk dier dat nooit in 
een rechte lijn loopt, maar in cirkels. De vos zou 
vogels misleiden door in rode modder te rollen, 
waardoor het lijkt alsof hij met bloed bedekt is. De 
vos doet zich dan levenloos voor en misleidt vogels 
zo door hen te laten denken dat hij dood is. 
Wanneer de vogel landt, wordt deze onmiddellijk 
verslonden. Volgens de bestiaria is dat een beeld 
van de listen van satan, die ons door de lusten des 
vlees tot zich lokt, om zich aldus van ons meester 
te maken. De meest bekende vos van de 
middeleeuwen is Reinaert de Vos. 73  
 

Afb. 49: Vos, bestiarium, 1230 
 
 
Afke Golsteijn 
‘Thanatos en Hypnos komt van het Griekse verhaal waarin, Thanatos de dood is en Hypnos  zijn 
tweelingbroer, de slaap. Het had ook een ander dier kunnen zijn, maar het is juist de uitdrukking van 
de vos waarom we hem hebben gebruikt. De vos bestaat uit twee delen en wordt met een ijzeren skelet 
aan elkaar verbonden. De dood is het ‘wakker’ wat je aankijkt en de slaap zit in sluimertoestand van 
de dood. Samen is het weer één, een vicieuze cirkel. Wat is machtiger, de slaap of de dood? De vos is 
een roadkill, onderweg naar een opening van ons in België hebben we deze vos op de weg gevonden. 
De vos is natuurlijk sluw zoals we hem kennen van Reinaert de vos.’ 

 
Afb. 50: A. Golsteijn, Thanatos & Hypnos, 2011 
 
Pim Palsgraaf 
‘Het sculptuur met de vos is de eerste van de Multiscape serie.  
De vos heeft voor mij -  net als bij de andere sculpturen - de 
algemene verbeelding van de natuur, de natuurlijke wereld in zich. 
De dieren bezwijken onder de druk van de stad die boven op hen is 
gebouwd. Ik gebruik voornamelijk al bestaande opgezette dieren die 
ik vind op internet of rommelmarkten, ik laat ze eigenlijk nooit 
opzetten. Dit omdat ik het belangrijk vind om op een al bestaande 
vorm te reageren. Mijn zoektocht naar het (in)perfecte dier met de 
(in)perfecte houding duurt hierdoor soms best lang.’ 
 
Afb. 51: P. Palsgraaf, Multiscape 13, 2009  
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Inge Aanstoot 

‘De vos staat in Europese culturen bekend als een listig beest, vaak 
in negatieve zin, terwijl hij in veel andere culturen juist als erg slim 
wordt ervaren. Aan de andere kant zijn er veel culturen waar men 
gelooft dat als je een deel van een dood mens of dier bij je draagt, je 
zijn eigenschappen of krachten overneemt. Voor mij kan de vos wel 
een bepaalde betekenis hebben, en die kan ik proberen te 
benadrukken, maar iemand uit een andere streek en/of cultuur, met 
een andere opvoeding of andere levenservaring zal het verhaal heel 
anders interpreteren.’ 

 
Afb. 52: I. Aanstoot, Hate is not an American value, 2010  
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De zwaan in de middeleeuwen 
Zuiverheid, liefde, attribuut van de muze Erato, attribuut van de  ‘goede tijding’ 

 
Sinds de oudheid wordt de zwaan geassocieerd met muziek; men 
geloofde dat de zwaan zich voor zijn dood liet gaan in een 
smartelijk maar heel fraai gezang: de zwanenzang. De zwaan zou 
herinneren aan het wit van de vogelen, het licht van de dag en de 
zon. Daarmee vormt hij een tegenstelling met de kraai, symbool 
van de nacht. In enkele middeleeuwse bestiaria wordt het dier 
negatief beoordeeld, want in tegenstelling tot de blankheid van 
zijn veren is zijn vlees zwart; om die reden wordt hij een 
symbool van hypocrisie. Ten slotte voert men hem wel op als 
een attribuut van de ‘goede tijding’, op grond van een passage in 
de Aeneas waar enkele zwanen in een heldere lucht als een goed 

voorteken worden opgevat. 74 
 

Afb. 53: Zwaan, The Arbedeen Bestiary, 1542 
De zwaan in de hedendaagse kunst 

 
Arno Kramer 
‘Hier gaat het ook weer om de spanning in het beeld, de 
zwarte strepen die om de witte zwanen heen staan roepen 
een spanning op en stellen in feite vragen over ruimte. Want 
waar bevinden die zwanen zich nu eigenlijk? De zwanen 
lijken de strepen zowel naar de zwanen toe te trekken als er 
vanaf te stoten. Zo schijnt er ook een mysterieus licht op 
deze dieren. Ook zij hebben bepaalde mythologische 
betekenissen, maar dat hoeft er niet dik bovenop te liggen.’ 
 
Afb 54: A. Kramer, Untitled 
 
Anne Semler 

‘Het zijn twee zwanen in kopjes die van elkaar afdrijven in een sculpturale vorm. De zwanen zijn 
overgeleverd aan de onvoorspelbare stroming van de rivier. De 
zwaan heeft volume en kracht, het zijn sterke grote beesten waar ik 
bang van kan worden. De zwanen zijn sterk genoeg om uit de kopjes 
te vliegen, het had ook geen andere vogel zoals bijvoorbeeld een mus 
kunnen zijn. De kopjes drijven op het water en zinken niet.’ 
 
Afb. 56: A. Semler, Untitled 
 
 
Afke Golsteijn 

 
‘De zwarte achterkant is het levende gedeelte van de zwaan met levende kuikentjes die nog op reis zijn. 
De voorkant is van glas en doorzichtig. Er staat ook een doorzichtig kuikentje die de grote zwaan 
aankijkt. Dit is de geest van een kuikentje wat het niet heeft overleefd. De voorkant van de zwaan neemt 

afscheid van het kuikentje. De zwaan zat vastgevroren 
in het ijs en is toen gestorven, daarna heb ik de zwaan 
gekregen. Ik vind het een ontzettend zielig verhaal. 
Wanneer er een kuikentje dood zou gaan, zou er dan 
afscheid genomen worden? Of zouden zwanen gewoon 
doorgaan? Je leest dit niet direct meteen af aan het 
beeld, maar wel de schoonheid en triestheid. Dood is 
altijd een fascinerend onderwerp, want het geldt voor 
iedereen en je zult er altijd mee geconfronteerd worden 
Het beeld gaat over verdeeldheid, over afscheid nemen, 
leven dood.’   
 
 Afb. 57: A. Golsteijn (Idiots), Farewell, 2003 
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De pauw in de middeleeuwen 
Zinnebeeld van wederopstanding en alwetendheid van God, hoogmoed, attribuut van het element lucht 
en de Hovaardij of Hoogmoed. 
 
Vanaf het begin kende het christendom de pauw vooral positieve betekenissen toe. Dit op grond van de 
overtuiging dat de pauw elk jaar in de herfst zijn pennen 
verloor en in de lente nieuwe kreeg. Zo is hij een symbool 
geworden van de spirituele wedergeboorte en vervolgens 
van de opstanding. Daarnaast werden zijn ontelbare ogen 
opgevat als zinnebeeld van de alwetendheid van God. In de 
middeleeuwen hebben de bestiaria een negatieve 
interpretatie naar voren geschoven die gebaseerd is op het 
gedrag van het beest: hij houdt ervan om rond te stappen, 
naar alle kanten te pronken met zijn prachtige pluimage en 
daarbij hooghartig om zich heen te kijken. Zo is hij het 
symbool geworden van Hoogmoed, IJdelheid en Hovaardij. 
Zijn lelijke poten vloeken met zijn verder toch zo perfecte 
uiterlijk. Dat is een les voor de mens, die wel genoegen mag 
scheppen in zijn eigen verdiensten, maar zijn tekortkomingen niet moet vergeten. De pauw komt vaak 
voor als attribuut van het element lucht.75 De pauw is ook symbool van onsterfelijkheid. Dit  vindt zijn 
oorzaak in het  bijgeloof dat het vlees van de pauw niet bederft. Deze betekenis verschijnt vaak in 
geboortescènes. Het gezang van pauwen zou slangen verdrijven, zo verdrijft de rechtvaardige de duivel 
door zijn gebed.76  
 

Afb. 58: Pauw, Koninklijke Bibliotheek 
 
De pauw in de hedendaagse kunst 
 
Henrique van Putten 
‘White Peacock’ heb ik gemaakt voor een kerst etalage project. We wilden een witte en reine wereld 
creëren die zou aansluiten bij kerst. Dit inspireerde mij om te zoeken naar albino dieren. Dieren die 
door hun witte kleur juist heel opvallend en kwetsbaar zijn geworden. In dit werk trekt de pauw met 
zijn snavel de kleuren weg. Maar het kan ook zijn dat hij aan een wond pikt doordat hij is aangevallen? 
De trotse pauw heeft immers geen duidelijke ogen meer op zijn staart die de vijand schrik kan 
aanjagen.’ 

	  
 

Afb. 59: H. Van Putten, 2010     Afb. 60: A. Golsteijn (Idiots), The seat is taken, 2007 
 
	  
Afke Golsteijn 
‘De pauw is gemaakt voor een opdracht in het kader van de mode  biënnale in Arnhem. Ik heb zelf ook 
een tijdje mode academie gedaan. Waar het over gaat is het hippe type, waar de rest achteraan loopt 
en die eigenlijk net niet voldoen. Het gaat over de bitchyness van de afdeling en de trotsheid. De staart 
van de pauw is vervangen door een jurk met een bloedend hart. De pauw bezet de stoel, zonder op de 
stoel zelf te zitten, maar op de leuning daarvan, maar zit alsnog in de weg. Het gaat over ego en 
schoonheid plus de verlokking daarvan.’ 
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Het dier in de middeleeuwen en hedendaagse kunst: conclusie 
 
Zowel de middeleeuwen als de hedendaagse kunst laten zien dat er een grote verscheidenheid is aan 
redenen waarom, en manieren waarop, dieren symbolisch worden toegepast. In de middeleeuwse kunst 
staat vaak de moralistische, christelijke boodschap voorop. In de meeste gevallen komt het erop neer 
dat men iets moet leren door middel van deze dierensymboliek. De beeldtaal hangt bijna altijd nauw 
samen met het motief van de maker. Het is de dag van vandaag niet in alle gevallen duidelijk wat 
sommige dieren precies betekenen. Veel dieren kennen meerdere verhalen, symbolen en 
eigenschappen, waardoor de nodige verwarring kan ontstaan. Het wordt vooral onduidelijk wanneer 
dieren voor tegengestelde symbolen of eigenschappen staan, zoals de uil voor wijsheid staat, maar ook 
voor het kwade. En sommige dieren zijn niets meer dan simpele decoratie, of de betekenis ervan is ons 
ontglipt of verloren geraakt. 
 
De geïnterviewde kunstenaars laten zien dat er veel verschillende invalshoeken zijn en dat sommige 
middeleeuwse symbolen blijven voortbestaan, maar ook dat er hele nieuwe ‘symbolen’ ontstaan. 
Algemene eigenschappen die dieren in de middeleeuwen al zijn toegekend, zoals de trotsheid van de 
pauw, de listigheid van de vos of de wijsheid van de uil zijn niet vergeten. Dieren worden in de 
middeleeuwen vaak als ‘spiegel’ gebruikt en ook dit is terug te zien in de hedendaagse kunst. Al is het 
lang niet altijd duidelijk wat voor spiegel dat dan is en of er noodzaak aanwezig is om iets te leren van 
het voorgeschotelde beeld. Ook zijn christelijke middeleeuwse verhalen rondom het dier en fabels nog 
steeds een aanleiding of inspiratiebron voor de hedendaagse kunstenaar. Zoals het verhaal van de haas 
en de schildpad, en het hert dat de slang vertrapt. 
 
Belangrijke verschillen zijn dat dieren voor bepaalde emoties staan of een weerspiegeling zijn van de 
kunstenaar zelf. Ook worden er emoties aan de dieren zelf toegevoegd. Staan dieren metafoor voor de 
massa versus het individu of worden ze als symbool gebruikt om het contrast tussen cultuur en natuur 
te versterken. De houding en vorm van het dier is ook een belangrijk uitgangspunt om dieren in de 
kunst te gebruiken, de vorm van het dier wordt ‘geleend’. Ook valt het op dat er een integratie is van 
verschillende symbolieken uit verschillende culturen. In de middeleeuwen is er ook sprake van een 
integratie, veel symbolen stammen namelijk uit de klassieke oudheid, krijgen een christelijke draai en 
worden met andere verhalen samengevoegd. De hedendaagse kunstenaar heeft de mogelijkheid om 
zich met nog veel meer dierensymbolen uit verschillende culturen te verreiken en daar zijn of haar 
eigen interpretatie op los te laten. 
 
Het symbolische gebruik uit de middeleeuwen is niet geheel verdwenen, maar omgebogen en gevormd 
naar de tijd van nu. De middeleeuwer leefde in een hele andere wereld dan dat wij nu doen. De context 
waarin kunst ontstaat speelt een belangrijke rol. In de middeleeuwen was het het christelijke geloof die 
deze symbolen voortbracht, geleid door heiligen zoals priesters en kerkvaders. De bevolking van die 
tijd had een compleet ander referentiekader dan waar wij nu mee bekend zijn. Ondanks de grote 
verscheidenheid aan dierensymbolen, stonden veel symbolen vast en waren algemeen bekend bij het 
christelijke volk. Zoals al werd aangegeven is niet altijd de betekenis met zekerheid te verklaren en 
hetzelfde geldt voor de hedendaagse kunst. Veel kunstwerken stralen een bepaald gevoel uit of roepen 
een verhaal op, al zal in de meeste gevallen niet met zekerheid te zeggen zijn wat de kunstenaar er mee 
bedoelde. Behalve als we op de hoogte zijn van de ideeën van de kunstenaar. Door de kunstenaars zelf 
te laten vertellen is er getracht meer duidelijkheid te laten ontstaan over de grote verschillen tussen hun 
ideeën en uitgangspunten. Door de uitspraken die zij hebben gedaan is het duidelijker wat zij met hun 
kunst bedoeld hebben en kan het beter begrepen worden. 
 
Hedendaagse kunstenaars interpreteren dieren op hun eigen manier en gebruiken deze op hun eigen 
wijze. Zij halen hun inspiratie uit hun naaste omgeving; de twintigste eeuw. Daarnaast wordt inspiratie 
ook opgedaan uit de voorgaande eeuwen en andere culturen. Er ontstaat een mix van inspiratiebronnen 
en uitgangspunten. In de middeleeuwen worden dieren veelal gebruikt om iets te vertellen of 
verbeelden in didactische of theologische zin. In de hedendaagse kunst wil de kunstenaar nog steeds 
iets vertellen, uitbeelden of verbeelden door middel van dieren. Al is die boodschap lang niet altijd 
even duidelijk of concreet. Niet alle hedendaagse kunstenaars zijn zich bewust van het bestaan van 
middeleeuwse dierensymbolen en verhalen. Ik wil met mijn onderzoek mijn eigen fascinatie voor deze 
symbolen en verhalen en het ontstaan daarvan delen, en ik hoop daarmee anderen, met name 
kunstenaars met een fascinatie voor dieren, te inspireren. 
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