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presenteert: 

 
cursus Beestenboel  

bij HOVO in Amersfoort   
 

 
 

Een beestenboel 
 
Trouwe vriend, harde werker, decoratief object, voedsel…Prehistorische grottekeningen van 
bizons, grappige hondjes en olijke genretaferelen, Picasso’s lijntekeningen van honden en duiven 
en een dode haai op sterk water… 
Al sinds het ontstaan van de mens tot op de dag van vandaag zijn de verbanden en banden tussen 
mens en dier hecht. En dus ook tussen kunst en dier.  
 
Een uil staat voor wijsheid, een slang voor Het Kwaad, een hond voor trouw. Of niet, natuurlijk: 
dieren kunnen in kunstwerken diverse – soms verrassende -  betekenissen en/ of functies hebben, 
van symbolisch en of religieus tot humoristisch, van informatief tot…geen.  
 



    

   

In deze cursus besteden twee docenten ieder op hun eigenwijze eigen wijze aandacht aan dit 
fascinerende onderwerp in de kunst.  
 
Drs. Saskia Goddijn, kunsthistoricus, zal met liefde voor detail, aandacht aan de weergave van 
dieren door de tijd heen besteden en laat u soms doldwaze avonturen beleven wanneer u met haar 
op zoek gaat naar de betekenis van dieren in religieuze en niet-religieuze, oude en nieuwe kunst. 
Een drietal colleges wordt verzorgd door drs. Saskia van Lier, godsdienstwetenschapper en 
muziekliefhebber. Zij zal vol enthousiasme en met veel expertise de vaak verrassende betekenis 
van (al dan niet muzikale dieren) in prachtige, vooral christelijke kunst onthullen.   
 
Let wel: uw docenten zijn niet biologen. Deze cursus gaat dan ook vooral over (al dan niet 
veranderende) betekenissen, artistieke vondsten en ontwikkelingen. Uiteindelijk is het een verhaal 
dat meer gaat over geschiedenis van de (artistieke) relatie tussen mens en dier, dan over dieren. 
Daarom is de cursus aantrekkelijk voor een ieder die iets over kunst op wil steken, of dat nu 
dierenliefhebbers, hondenmensen, kattenmensen, arachnofoben of vegetariërs zijn – of juist niet.  
 
Het wordt weer leuk, dames en heren!  
 
  



 
VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDING: ZIE HOVO UTRECHT/ AMERSFOORT 
Link naar HOVO 
 

 
Programma  

1. Saskia van Lier: Goede en/ of slechte dieren  
2. Saskia Goddijn: Kattig  
3. Saskia van Lier: Goede en/ of slechte dieren  
4. Saskia Goddijn: Honds   
5. Saskia van Lier: Muzikale dieren 
6. Saskia Goddijn: Gekriebel  

 

Dag en tijdstip:   vrijdagmiddag, 13.15 – 15.00  
 
Locatie:    Amersfoort: Hogeschool Utrecht-Amersfoort,  
    De Nieuwe Poort 21 

3812 PA Amersfoort 
  

Data:     1. 5 oktober  
2. 12 oktober  
3. 2 november  
4. 9 november  
5. 16 november   
6. 23 november   
 

In de vervolgcursus (alleen Saskia Goddijn) staan de volgende colleges op het programma:  
 

1. Gevogel  
2. Knagers  

3. Fantastisch fabelachtig en exotisch 
4. Boers 
5. Van abstract tot net echt tot abstract tot echt: de weergave 

 
 
VOOR MEER INFORMATIE EN AANMELDING: ZIE HOVO UTRECHT/ AMERSFOORT 
Link naar HOVO 
 


