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De middeleeuwse schilder Jeroen Bosch 
wordt als genie beschouwd omdat hij 

wezens en werelden schilderde waarvan 
zijn tijdgenoten zich geen voorstelling 

konden maken. kik is op mik bevat tekst 
en illustraties in een zelfde, vernieuwende 
stijl en verschijnt ter gelegenheid van het 

vijfhonderdste sterfjaar van Bosch.

 
Om voor te lezen aan kinderen vanaf 4 jaar

Om zelf te lezen op niveau AVI E3
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ik ben mik. 
op de berg  
staat mijn huis.

kik ziet de maan.
mik ziet de maan.

ik ben kik.
ik woon  
op de berg.



kik kijkt door het raam. 
de maan schijnt op de berg van mik.

kik droomt weg.
zij is smoor op mik! 

ik schrijf een brief aan mik.
ik pak de roos uit de vaas.
ik maak de brief aan de roos.
ik mik de roos naar mik.

is het raak?



het is mis!

kik is gek op mik.
maar mik is op de berg,
ver weg.

ik raas naar mik.

kraak kraak

kik hoort 

kraak kraak

kraak! ik ben kris. 
kraak! ik ben een vis.

ik snor en ik knor.
ik kraak en ik vaar. 

ik lijk op een kar.
ik lijk op een kerk.
ik lijk in de war,
maar ik ben erg sterk.
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