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BRANDAAN | LESSUGGESTIE | GROEP 8 

De vreemde wezens van Jeroen Bosch 
Teken je eigen Jeroen Bosch-figuur

Lesduur: 50 minuten  |  Lesvorm: creatieve opdracht  |  Werkwijze: individueel of in tweetallen

Wat heb je nodig?

• presentatie over Jeroen Bosch

• tekenpapier

• kleurpotloden

• oude tijdschriften om uit te knippen

• schaar, lijm

Je leest eerst over Jeroen Bosch, een schilder uit de late middeleeuwen, de tijd van steden en 

staten. Je gaat een paar van zijn schilderijen bekijken. Ze zijn heel bijzonder! Daarna ga je zelf 

een tekening maken zoals Jeroen.

opdracht 1

Lees de tekst over Jeroen Bosch. 

Jeroen Bosch
Jeroen Bosch woonde in Den Bosch. Hij woonde daar in de late middeleeuwen. Hij 

noemde zichzelf Jheronimus. Zijn ambacht was schilder. De familie van Jeroen bestond 

ook uit schilders. Zijn vader was een schilder en zijn broer ook. Jeroen viel wel op met zijn 

schilderijen. Hij schilderde anders dan de schilders uit zijn tijd.

Op zijn schilderijen zie je rare mensen, gevaarlijke dieren en vreemde wezens. 

Onderzoekers denken dat Jeroen die tekende omdat hij de mensen wilden waarschuwen,  

hij vond dat ze slechte dingen deden. Die slechte dingen werden hoofdzonden genoemd.

Wat zou Jeroen in die middeleeuwse stad Den Bosch allemaal gezien hebben?

Hoofdzonden

• Gulzigheid: mensen die te veel eten.

• Drankzucht: mensen die te veel drinken.

• Agressie: mensen die veel schelden of vechten.

• Luiheid: mensen die helemaal niks doen.

• Hebzucht: mensen die stelen.

• IJdelheid: mensen die zichzelf heel mooi en belangrijk vinden.
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Beeldtaal

Jeroen verwerkte in zijn schilderijen beeldtaal: hij tekende dingen, dieren en mensen 

waarmee hij iets bedoelde. Bijvoorbeeld: een uil. Met een uil op de tekening bedoelde 

Jeroen dat hij iets of iemand heel dom vond. Of hij schilderde een grote vis die een 

kleine opat. Daarmee bedoelde hij de hebzucht van de mensen. Hij gebruikte ook veel 

verschillende figuurtjes om de duivel uit te beelden, bijvoorbeeld een kikker, een hond, een 

vis, een vogel of een hagedis.

opdracht 2

Open de presentatie Jeroen Bosch op de computer. Bekijk (samen) ieder schilderij.

Beantwoord steeds drie vragen over het schilderij.

Heilige Christoforus

1 Beschrijf de vreemdste figuur die je ziet.

    

2 Welk figuurtje is de duivel denk je?

    

3 Wat vind je van het schilderij?

    

De marskramer 

1 Beschrijf de vreemdste figuur die je ziet.

    

2 Welk figuurtje is de duivel denk je?

    

3 Wat vind je van het schilderij?

    



© Malmberg, 's-Hertogenbosch | blz 3 van 4Brandaan | groep 8 | De vreemde wezens van Jeroen Bosch 

Het narrenschip

1 Beschrijf de vreemdste figuur die je ziet.

    

2 Welk slecht gedrag heeft Jeroen Bosch hier willen uitbeelden?

    

3 Wat vind je van het schilderij?

    

De goochelaar

1 Beschrijf de vreemdste figuur die je ziet.

    

2 Welk figuurtje is de duivel denk je?

    

3 Wat vind je van het schilderij?

    

Dood van een vrek 

Een vrek is iemand die gierig is, iemand die niets wil delen en alles zelf houdt.

1 Beschrijf de vreemdste figuur die je ziet.

    

2 Hoeveel duiveltjes zie je?

    

3 Wat vind je van het schilderij?
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opdracht 3

Knip een bijzonder figuur (een mens of een dier) uit een tijdschrift en plak het op. Versier dit 

plaatje met net zulke gekke wezens als Jeroen Bosch dat deed. Geef de wezens ook kleur.

Extra

Wil je meer weten over Jeroen Bosch? Kijk dan op deze websites of in deze boeken.

websites

Jeroen Bosch in Den Bosch

http://www.bosch500.nl/

Klokhuis

http://www.hetklokhuis.nl/tv-uitzending/448/JEROEN%20BOSCH

boeken

Schetsboek van Jeroen Bosch door Annemarie Bon en Marie-José van der Linden

Uitgeverij Zwijsen

Bosch door Thé Tjong Khing

Uitgeverij Leopold

Op zoek naar Jeroen door Paul van Loon.

Uitgeverij Leopold

 


