
 

Andere Tijden in de klas 
Jeroen Bosch 
 

Leeftijd: 16-18 jaar 
Niveau:  VO bovenbouw 
 
Samengevat 
In 2016 is het 500 jaar geleden dat de 
schilder Jeroen Bosch is overleden. In Den 
Bosch werd daarom een grote 
tentoonstelling over zijn werk 
georganiseerd. Vijftig jaar eerder, in 
1966, was er ook een tentoonstelling. 
Maar Den Bosch had toen nog geen 
behoorlijk museum en er waren geen 
kunstwerken van Jeroen Bosch in de stad 
te vinden. Dat zou veranderen, vooral 
dankzij de inzet en inspanningen van 
Bosschenaar Ton Frenken, die schilderijen 
van Bosch wist los te peuteren bij de 
grootste musea van de wereld.  
 
Vakgebied 
Geschiedenis, CKV 
 
Kernbegrippen 
Jeroen Bosch, kunstwerken, museum 
 
Kerndoelen 
Deze video sluit aan bij het 
examenprogramma: VWO: GS Domein B 
Oriëntatiekennis Tijdvak 10. 
 
Verdieping 
Deze video is onderdeel van de serie 
‘Andere Tijden in de klas’. Op Schooltv.nl 
vind je meer video’s over Jeroen Bosch, 
zoals: ‘Paul van Loon over Jeroen Bosch’. 
 
Antwoorden 
1 Journalist, onderwijzer, kunstenaar. 2a 
Omdat je door een kunstwerk uit te lenen 
altijd risico loopt (beschadiging, diefstal). 
b Omdat Den Bosch toen nog geen 
geschikt museum had, dus het risico 
groter was dat er iets kon gebeuren. c 
Door te bluffen dat andere musea al 
toegezegd hadden. 3a Op houten panelen. 
b Ongeveer 25. c Vaak is er later iets 
anders overheen geschilderd. 4 Omdat de 
Nederlanden in de tijd van Jeroen Bosch 
bij Spanje hoorden.  

Kijkvragen 
 
1 Ton Frenken is een veelzijdige man. Hij 
haalt de kust van Bosch in de jaren ’60  
terug naar Den Bosch. Welke beroepen had 
Ton Frenken destijds? 
 
2a Waarom lenen grote musea hun 
kunstwerken niet graag uit? 
b Waarom zouden grote musea hun 
kunstwerken nog minder graag aan 
Frenken uitgeleend hebben? 
c Hoe loste Frenken dit op? 
 
3a Op welk materiaal schildert Jeroen 
Bosch? 
b Hoeveel schilderijen van Bosch zijn er nu 
nog over? 
c Wat is er met de verdwenen schilderijen 
gebeurd? 
 

 
De Tuin der lusten van Jeroen Bosch hangt in het 
Pradomuseum in Madrid 

 
Verdiepingsvragen 

 
4 Veel van de schilderijen van Bosch zijn in 
Spaanse musea te bewonderen. Waarom is 
het niet verwonderlijk dat ze juist in 
Spanje hangen? 
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http://www.schooltv.nl/share/WO_NTR_5404285
http://www.schooltv.nl/programma/andere-tijden-in-de-klas/
http://www.schooltv.nl/video/schilder-jeroen-bosch-paul-van-loon-over-de-bijzondere-schilderijen-van-jheronimus-bosch/#autoplay

