
16e eeuw

Werkblad Update een kunstwerk

Zet een timer op 
2 minuten en gebruik die tijd 

om rustig naar de afbeelding te 
kijken. Laat je ogen door de hele 

ruimte op het schilderij gaan. 
Schrijf op wat voor persoon je denkt 

dat dit is en wat hij in die kamer 
doet. Misschien herken je 

deze man wel

Opdracht



  
Je ziet op dit schilderij Hiëronymus in zijn 

studeerkamer. Hij leefde van het jaar 347 tot 420 

na Christus, aan het einde van het Romeinse 

Rijk. Hiëronymus kwam uit een welgestelde 

familie en kon daardoor een goede opleiding 

in Rome volgen. Hij schreef een belangrijke 

Bijbelvertaling in alledaags Latijn en werd 

hiervoor later heilig verklaard.

Nu in 2020 werken en studeren heel veel mensen thuis. 

Veel scholieren krijgen ook (deels) online lessen thuis in plaats van 

op school, jij misschien ook wel. Heb jij thuis een plek om te 

studeren en hoe ziet die eruit? 

Welke verschillen zijn er tussen jouw studieplek en die van 

Hiëronymus? En welke overeenkomsten? 

Probeer drie verschillen en drie overeenkomsten te vinden.

Overeenkomsten

Verschillen

Hoe laat de schilder zien dat Hiëronymus een wijze man was? 

Aan welke voorwerpen kan je dat zien? En waaraan nog meer? 

De schilder heeft hem niet afgebeeld in de tijd waarin Hiëronymus 

leefde maar in zijn eigen tijd, de 16e eeuw. Hiëronymus draagt 

kleding uit die eeuw en in zijn kamer staan voorwerpen van toen. 

Wat zou een reden kunnen zijn voor de kunstenaar om hem op 

deze manier te schilderen?

Welke dingen die je op het schilderij ziet zouden er in de tijd van 

Hiëronymus nog niet zijn geweest of hadden er toen heel anders 

uitgezien? Bedenk voor één ding hoe dat er in de tijd van 

Hiëronymus uit had kunnen zien. Je mag dit tekenen of beschrijven.



Maken

Maak een moderne versie 

Jij gaat nu een eigen moderne versie van “Hieronymus in 

zijn studeervertrek” maken. Je kunt de afbeelding van het 

schilderij aanpassen of een heel nieuw kunstwerk maken. 

Zorg er in elk geval voor dat je kunt zien dat het een studeer-

kamer is. Geef Hieronymus een modern uiterlijk en verander 

het uitzicht uit zijn raam in een landschap van nu. 

Dit kun je op verschillende manieren doen:

• Je kan een tekening maken van Hieronymus in een 

moderne studeerkamer

• Je kan voorwerpen knippen uit tijdschriften en die op de 

afbeelding van het schilderij plakken

• Je kan gebruik maken van gratis app’s zoals 

“Photoshop Mix” of “Sketchbook” waarin je digitale 

collages kan maken

• Je kan een foto maken waarop je jezelf afbeeld zoals 

Hieronymus maar dan op jouw eigen studeerplek met 

jouw moderne studiespullen om je heen

Als je wilt kun je de afbeelding van het schilderij hier downloaden: 

https://adlib.catharijneconvent.nl/Details/collect/74168

Ideeën, vragen of opmerkingen naar aanleiding van 
dit blad? Of wil je graag naar het museum komen? 
Stuur dan een mailtje naar 
rondleidingen@catharijneconvent.nl

Hoe zou dit schilderij eruitzien als het nu was 

gemaakt? Wat zou nu anders zijn en welke dingen 

zouden hetzelfde kunnen blijven? 

Voorkant: Heilige Hiëronymus in zijn 
studeervertrek naar Joos van Cleve, 
ca. 1545, olieverf, RMCC s366.


