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HOVO Amsterdam, Saskia van Lier en Saskia Goddijn  

Een beestenboel   
 

Cursus over weergave en betekenissen van dieren in de beeldende kunst en muziek 

vanaf 17 september 2019  

bij HOVO Amsterdam, hoofdgebouw VU, Boelelaan 1105, Amsterdam 

 

 
Artwork by Svetlana Petrova & Zarathustra the Cat 

(bewerking van Gustav Klimt, De Kus, 1907, Österreichische Galerie Belvedere, Wenen). Zie: FatCatArt 

 

http://www.uitdekunst.nu%20~%20info@uitdekunst.nu
fatcatart.com
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Een beestenboel 

 

    
 

Prehistorische grotschilderingen, wellustige of juist kuise hondjes, olijk gevogel, Picasso’s 

prachtige lijntekeningen, een dode haai op sterk water…Al sinds het ontstaan van de mens 

tot op de dag van vandaag zijn de banden tussen mens en dier hecht en dus ook tussen 

kunst en dier.  

 

In deze cursus laten godsdienstwetenschapper en muziekliefhebber drs. Saskia van Lier en 

kunsthistoricus Saskia Goddijn u avonturen beleven in de beschrijving van de ontwikkeling 

van de weergave en in de zoektocht naar betekenissen van dieren in oude en nieuwe 

kunst en muziek.   

 

Uw docenten zijn geen biologen. Deze cursus over symboliek en artistieke vondsten is 

daarom aantrekkelijk voor een ieder die iets over kunst op wil steken, of dat nu 

dierenliefhebbers, hondenmensen, kattenmensen, arachnofoben of vegetariërs zijn – of 

juist niet. 

  

http://www.uitdekunst.nu%20~%20info@uitdekunst.nu
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Programma 
 

College 1. 17 september 

Saskia van Lier: Goede dieren  

 

College 2. 24 september 

Saskia van Lier: Slechte dieren  

 

College 3. 1 oktober 

Saskia Goddijn: Kattig/ poeslief en honds    

 

College 4. 8 oktober 

Saskia Goddijn:  Gekriebel en gevogel  

 

College 5. 15 oktober 

Saskia Goddijn: Fantastisch, net echt, abstract: de weergave  

 

(22 oktober geen college)  

 

College 6. 29 oktober 

Saskia van Lier: Muzikale dieren 

 

Voor meer informatie en aanmelding: HOVO Amsterdam 
 

 

 

 

http://www.uitdekunst.nu%20~%20info@uitdekunst.nu
https://www.hovo.vu.nl/nl/cursusaanbod/cursusaanbod-najaar/kunstgeschiedenis-en-architectuur/een-beestenboel/index.aspx

