Inspiratiebundel
voor leerkrachten
kleuter-, lager en
secundair onderwijs

Beste leerkracht,
“Johannes de eyck fuit hic”, oftewel: “Jan van Eyck was hier”.
Deze bekende slagzin schilderde de kunstenaar in sierlijk
handschrift boven de spiegel op het portret van de Arnolfini’s.
Een revolutionaire handeling die de aanwezigheid van de
schilder voor eens en altijd markeerde in de kunstgeschiedenis.
“Johannes de eyck fuit hic”, en op wat voor een manier!
Sinds 2012 heeft het MSK één van de meest illustere
werken van Van Eyck te gast; het Lam Gods. Toen werd beslist
om het veelluik te restaureren en het MSK bood aan om het
tijdelijk onder te brengen in haar zalen. De restauratoren van
het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK)
hebben de panelen uitgebreid onderzocht en behandeld en hun
bevindingen gebundeld. Gezien de spectaculaire resultaten
van de restauratie eren we dit topstuk door de gerestaureerde
buitenluiken te tonen in een grootse tentoonstelling; Van Eyck.
Een optische revolutie. Met als focus deze buitenluiken en het
Lam Gods en het nieuwe onderzoek dat hiernaar is gevoerd,
reizen van over de hele wereld schilderijen en tekeningen van
Van Eyck naar Gent en worden ze samen met kunstwerken
van tijdgenoten uit Italië en de Nederlanden getoond. Zo wordt
duidelijk gemaakt wat het belang van het Lam Gods was en nog
steeds is.
Laat deze kans om samen met je leerlingen de wereld van
Van Eyck te ontdekken niet schieten! Deze bundel dient om
je op weg te helpen in de klas en je bezoek in te leiden of af te
sluiten bij de tentoonstelling Van Eyck. Een optische revolutie.
Het is een verzameling van informatie, weetjes en opdrachten
die je in de klas kan gebruiken om jouw leerlingen enthousiast
te maken voor de tentoonstelling of om een afsluitend project
op poten te zetten. De opdrachten zijn zo opgesteld dat ze
de leerlingen prikkelen om kennis te maken met de laatmiddeleeuwse leefwereld van Van Eyck. Je kiest zelf hoe je het
aanpakt: naargelang je manier van lesgeven integreer je ze
allemaal of kies je een aantal interessante opdrachten. Bij elke
opdracht wordt een suggestie gegeven voor welke leeftijdsgroep
ze het best geschikt is, maar natuurlijk zijn ze inzetbaar voor
meerdere leeftijden.
Wij hopen dat we jullie talrijk mogen verwelkomen in het
museum voor de tentoonstelling Van Eyck. Een optische
revolutie!
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brief aan de leerkracht

MSK
Voor de allerkleinsten is een museumbezoek een heel avontuur. Want
wat is nu eigenlijk een museum? Wat is er te zien? Maar ook, wat kun je
er allemaal doen en beleven? Het zijn vragen die spontaan bij kinderen
opborrelen in een gesprek over het museum. Probeer het maar eens uit in
de klas. Start een klasgesprek om het onderwerp ‘het museum’ te introduceren in de lessen. Stuur het gesprek met gerichte vragen:
Wie is al eens in een museum geweest?
Wat heb je daar gezien?
Vond je het spannend?
Als je aan een museum denkt, aan welke woorden denk je dan?
Wat zijn de regels waaraan je je moet houden in een museum?
Iets meer over ons museum: het Museum voor Schone Kunsten Gent (MSK)
is het oudste museum in België. Het MSK heeft zo’n 9000 kunstwerken in
haar collectie, van de middeleeuwen tot de eerste helft van de 20ste eeuw.
De beeldende kunst uit de Zuidelijke Nederlanden speelt de hoofdrol, niet
alleen de schilder-, maar ook de de beeldhouw-, teken- en prentkunst uit
het huidige België en Europa zijn goed vertegenwoordigdin de collectie.
Het museum is bovendien een kenniscentrum voor de kunst van de 19de
eeuw, het fin de siècle en de vroege 20ste eeuw, met bijzondere aandacht
voor de Belgische kunst. In het MSK hangen oude meesters als Jheronimus
Bosch, Peter Paul Rubens en Anthony van Dyck naast impressionisten,
surrealisten en modernisten als James Ensor, Auguste Rodin, Emile Claus,
René Magritte en George Minne.
In het museum worden tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen
en tal van andere activiteiten georganiseerd. Er bevindt zich een leuke
museumwinkel, een restaurant en het groene Citadelpark ligt vlak voor
de deur.
Ontdek samen met de groep de plattegrond van het MSK
(zie pagina 36).
Wat zou dit kunnen zijn?
Hoeveel zalen telt het MSK?
Hoe is het museum opgebouwd?
Wat hoort er nog allemaal bij een museum?
Kan je dingen kopen in het museum?
Waar kan je je spullen achterlaten?
Wie werkt er in een museum?
Welke taken voeren de medewerkers uit?
Op deze manier leren kinderen dat er achter de schermen van het museum
nog heel veel andere dingen gebeuren.
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MSK

Museumarchitecten
-> KO

De leerlingen maken visueel een eerste keer
kennis met het MSK. Ze kunnen een grondplan herkennen.
–
–
–
–

Materiaal
reproductie voorgevel MSK
houten blokken
groot blad papier
verf

Opdracht
1. Bekijk met de kleuters samen de gevel van het MSK.
Welke delen kan je benoemen? Welke geometrische
vormen kan je samen ontdekken?
2. Maak eerst de gevel van het MSK na in blokken. Indien
het te moeilijk is om de blokken te stapelen, kan je de
gevel ook op de grond leggen.
3. Laat vervolgens de kleuters een nieuw museum
ontwerpen door op dezelfde manier de blokken eerst
op het blad papier te schikken en vervolgens ze met
verf af te drukken. Elke kleuter drukt een eigen gevel.
Voor gevorderden
Baseer je op het grondplan van het museum om een
eigen grondplan te ontwerpen. Werk symmetrisch
en gebruik de blokvormen om de muren van de zalen
te drukken.

Curator voor één dag
-> KO / LO

Het doel van de opdracht is de leerlingen
te laten nadenken over de werking van het
museum. Aan welke voorwerpen hechten de
kinderen veel belang? Welke criteria hanteren
ze bij hun selectie? Welk beeld krijgen de leerlingen van elkaar door naar de voorwerpen
te kijken?
Opdracht
Laat de leerlingen allerlei persoonlijke spullen
meebrengen naar de klas. Het zijn voorwerpen die
een verhaal vertellen over de persoon of die leuke
herinneringen oproepen. In de klas wordt een kleine
opstelling gemaakt met de voorwerpen en worden
er kaartjes bij de voorwerpen geplaatst met de titel
van het voorwerp en één of twee zinnen uitleg van
de leerling. Laat de leerlingen een naam verzinnen
voor hun museum. Daarna bezoekt de ene helft van
de klas de musea van de andere helft van de klas.
Na een kwartiertje wordt er gewisseld. De leerlingen
houden rekening met de regels van het museum terwijl
ze van het ene museum naar het andere wandelen.
De leerkracht speelt de erfgoedbewaker.
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MSK

Inleiding
De tentoonstelling Van Eyck. Een optische revolutie is opgebouwd aan de
hand van thematisch ingerichte zalen. Elke zaal belicht een ander aspect
van Jan van Eyck, zijn omgeving en zijn nalatenschap. De thema’s luiden:
Mythe en inspiratie
Hof en stad
Zondeval en Verlossing
De ruimte
Moeder en Kind
Het woord van God
De Madonna in de Kerk
Het geschilderde beeld
Het individu
Vera Icon
Restauratie
Elk onderwerp wordt in deze lesbundel bondig uitgelegd en ondersteund
door een aantal doe-opdrachten die bij het thema passen. De leerkracht
kiest hieruit een aantal onderwerpen waarmee kan worden gewerkt in
de klas.
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Inleiding

In the mood voor Van Eyck
-> KO / LO / SO

Deze opdracht dient vooral om het overzicht
te behouden van de thematiek die in de klas en
in de tentoonstelling aan bod komt.
Opdracht
Creëer in de klas een inspiratiemuur over het thema
Van Eyck. Hierop kleef je dingen die je associeert met
de middeleeuwen en Van Eyck. Gaandeweg creëer je op
het einde een gezellig druk en inspirerend moodboard.
Spoor de leerlingen aan om zelf het initiatief te nemen
en er spontaan zaken bij te hangen die ze linken aan
het thema. Op die manier wordt hun ‘reis’ met Van Eyck
visueel en zien ze in één oogopslag wat ze hebben
bereikt. Het moodboard wordt een actief instrument
en hulpmiddel in de klas. Misschien kan de leerkracht
er subtiel zelf dingen aan hangen om volgende thema’s
aan te kondigen. De scherpe kijkers in de klas zullen het
zeker opmerken!

Willem van den Broecke (toegeschreven aan),
Portret van Jan van Eyck, 1545-1554,
MAS Antwerpen
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Inleiding

1.

Mythe en inspiratie
Duiding
Jan van Eyck werd geboren in een Maaslandse kunstenaarsfamilie, waarschijnlijk uit Maaseik. Naast Hubert had Jan nog een jongere broer Lambert
en een zus Margareta, die ook schilder waren. Jan en Hubert worden steevast in één adem genoemd als de makers van het Lam Gods, hoewel het
aandeel van de oudere broer in het Lam Gods onzeker blijft. Hubert van
Ecyk overleed op 18 september 1426 en werd begraven in de Vijdkapel, waar
enkele jaren later ook het Lam Gods kwam te hangen. Hubert van Ecyk
overleed op 18 september 1426; pas 6 jaar later werd in de Vijdkapel het
Lam Gods ingehuldigd.
Jan van Eyck behoort tot de Vlaamse primitieven. Met Vlaamse primitieven worden kunstschilders bedoeld uit de 15de en vroege 16de eeuw
uit wat toen de Zuidelijke Nederlanden werd genoemd, min of meer het
huidige België en Frans Vlaanderen.
Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door een zeer gedetailleerde manier
van schilderen met olieverf, een techniek die door de schilder werd
geperfectioneerd. Voorheen schilderde men voornamelijk met tempera,
een verfsoort die gemaakt werd door pigment te mengen met een eidooier
en water. Het grootste verschil tussen de twee is dat tempera ondoorschijnend is en olieverf in transparante lagen kan aangebracht worden. De schilderijen van de Vlaamse Primitieven kregen op die manier een sterk gevoel
van diepte en helderheid. Het oeuvre van Van Eyck geraakte in de loop van
de eeuwen in de vergetelheid en het is pas in de negentiende eeuw dat het
herontdekt, verzameld en bestudeerd werd.
Wist je dat
De naam tempera komt van het Latijnse woord ‘temperare’, dat mengen
betekent.
In de tijd waarin Van Eyck leefde, prepareerden schilders hun eigen
verf of lieten ze dat doen door leerjongens in hun atelier. Daarbij maakten
ze gebruik van pigmenten om de gewenste kleur te bekomen. Vandaag
koop je de gewenste kleuren in tubes, maar toen gebruikte men hiervoor
natuurlijke grondstoffen. Om een helder vermiljoenrood te verkrijgen
werden bijvoorbeeld Kermesschildluizen vermalen en de kleur indigo
was afkomstig van de Indigofera-plant. De halfharde edelsteen lapis lazuli
was zeer kostbaar en werd door schilders tot een poeder vermalen om de
helderblauwe kleur ultramarijn te verkrijgen. Er werden echter ook giftige
stoffen gebruikt. Zo werd bijvoorbeeld loodwit vervaardigd uit lood en
salpeterzuur. Het gebruik van loodwit is vandaag verboden.
Wist je dat kleuren in een schilderij een symbolische betekenis
hebben? De kleur ultramarijnblauw en wit werden geassocieerd met puurheid, zuiverheid en onschuld. In de middeleeuwse schilderkunst draagt
Maria vaak een blauw gewaad. Kijk eens in de klas wie blauw draagt en een
beetje goddelijk is vandaag.
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Mythe en inspiratie

Verf maken, een eitje!

Post voor Van Eyck

De nadruk bij deze opdracht ligt eerder op het
beleven dan op het resultaat. Kijk met hen
naar de verf; hoe die snel of traag opdroogt.
Laat de leerlingen experimenteren met de verf,
voelt de verf hetzelfde aan als verf vandaag …?
Sta met hen stil bij het werkproces.

Hier focussen we op de persoon Van Eyck. Met
deze opdracht krijgt hij een karakter en wordt
hij tastbaarder. Van Eyck blijft op deze manier
geen vaag figuur uit de kunstgeschiedenis,
maar een kunstenaar van vlees en bloed.

-> KO / LO / SO

–
–
–
–
–
–

Ingrediënten
eieren
pigmenten die oplosbaar zijn in water, bv. saffraan,
geelwortelpoeder, …
papier
water
paletmessen of andere plat mengmateriaal
mengpotjes

Recept
1. Scheid de dooier van het eiwit. Laat
de dooier van de ene naar de andere
hand glijden en veeg je handen daarbij
telkens af zodat het meeste eiwit
verwijderd wordt.
2. Neem de dooier voorzichtig op aan het velletje dat het
eigeel samen houdt en prik het open in een mengschaal.
3. Meng vervolgens het pigment met water tot een dikke
pigmentpasta ontstaat. Je kan hiervoor een paletmes
gebruiken. Als je pigment maakt, doe je dit best op een
glad oppervlak zoals een geglazuurde tegel of glasplaat.
Heb je dit niet, dan volstaat een plat bord of een
porseleinen broodplankje.
4. Voeg telkens een klein beetje eigeel aan de pigmentpasta
toe totdat een smeuïge verf ontstaat.

-> LO

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Materiaal
ganzenveren
inkt
dik papier
koffiegruis
gebruikte theezakjes
karton
was
wijnkurken
breekmessen

Opdracht
1. De kinderen maken verschillende bladeren schrijfklaar.
2. Maak het papier nat en bestrooi het met koffiegruis en
de inhoud van gebruikte theezakjes. Bevestig het blad
met duimspijkers op een vel karton zodat het niet krult
bij het opdrogen.
3. De kinderen maken een pen van een ganzenveer.

Uitbreiding
Maak je eigen penselen om met de tempera te schilderen. Ga op zoek in de omgeving van de school naar
materiaal dat zich eventueel zou kunnen lenen om
penselen te maken (bv. gras, bladeren, touwtjes, veren,
dennennaalden, …). Verzamel of voorzie een aantal
rechte twijgjes om het gevonden materiaal aan te
bevestigen.
Bevestig het gevonden materiaal aan de houten twijg.
Je kan hiervoor touw of een fijne ijzerdraad gebruiken.
Zorg ervoor dat het materiaal voldoende over de twijg
gebonden kan worden voor de stevigheid van het
penseel.
4. Laat de kinderen met hun zelfgemaakte pen een brief
schrijven aan Van Eyck. Deze opdracht werkt het best
nadat ze reeds een aantal werken van de kunstenaar
gezien hebben. Misschien hebben ze wel een vraag
die ze zouden willen stellen aan Van Eyck bij één van
de schilderijen? Na het bezoek aan de tentoonstelling
maken de leerlingen de brief terug open en gaan ze na
of hun vraag beantwoord kan worden.
5. Verzegel zelf de brief met warme was. Laat de leerlingen
hun kurk in de warme was duwen om de brief te sluiten.

8

Mythe en inspiratie

Op stap in Gent:
Familieportret
-> KO / LO / SO

Wil je kennismaken met de gebroeders
Van Eyck? In Gent aan het Duivelsteen staat
een monument ter ere van de kunstenaars.
Het is gemaakt door de architect Valentin
Vaerwyck en de beeldhouwer Geo Verbanck,
voor de wereldtentoonstelling van 1913 in
Gent. Jan en Hubert zitten met hun rug naar
de Vijdkapel van de Sint-Baafskathedraal waar
het Lam Gods zich oorspronkelijk bevond.
–
–
–

Bekijk samen met de klas het monument:
Waaraan kan je zien dat Jan en Hubert schilders zijn?
(Verfpalet in de handen van Jan en een pot verfborstels
aan de voeten van Hubert)
Hoe zijn ze gekleed? Koppel terug naar de klederdracht
die je gezien hebt in het museum (of op reproducties in
de klas).
Maak een groepsfoto met Jan en Hubert van Eyck op
de achtergrond.

Valentin Vaerwyck en Geo Verbanck, monument
ter ere van de gebroeders Van Eyck, 1912-1913, Stad Gent
© Stad Gent
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Mythe en inspiratie

2.

Hof en stad
Duiding
Door een beredeneerde huwelijkspolitiek hebben de Bourgondische
hertogen Vlaanderen en Bourgondië met elkaar verenigd.
Aan het begin van de vijftiende eeuw waren de steden in Vlaanderen
bloeiende handelscentra. Vlaanderen beschikte trouwens over het meest
verstedelijkt netwerk van Noord-Europa. Gent was een belangrijk economisch centrum en lag op verschillende drukke handelsroutes die grote
steden als Brugge en Keulen verbonden. Dankzij de bloeiende economie kon
een nieuw soort kunstenaar, een nieuwe kunstmarkt en een nieuw publiek
ontstaan. Naast kerk en adel werd de rijke burger ook opdrachtgever. Dit
weerspiegelt zich ook in de handel. Luxegoederen zoals miniaturen, siervoorwerpen, wandtapijten, hoogwaardig laken, verfijnde lederwaren,
luxueuze wapens, specerijen, citrusvruchten, zijde, edelstenen, oosterse
tapijten en keramiek vonden hun weg naar rijke handelaars en welvarende
burgers.
Wist je dat

Anoniem, Panoramisch
gezicht op Gent in 1534,
in of na 1534, STAM Gent
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Hof en stad

Een middeleeuwse stad heel erg kon stinken? Een riolering bestond toen
nog niet en je behoefte deed je in een emmer of op een pot. Die leegde je
dan soms gewoon op straat. Ook afval werd op straat gegooid zodat je goed
moest uitkijken waar je je voeten neerzette.

Middeleeuwse stad
-> KO / LO

De leerlingen maken kennis met de setting
waarin Van Eyck leefde, namelijk de (late)
middeleeuwen. Ze kunnen zich een voorstelling maken van hoe een middeleeuwse stad
eruit zag.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Materiaal
kartonnen dozen in verschillende formaten
eierdozen
hedendaagse afbeeldingen van een middeleeuwse stad
historische afbeeldingen van een middeleeuwse stad
scharen
lijm
breekmes (KO: leerkracht, LO: leerkracht/leerlingen)
verf (zwart en wit)
penselen
verschillende soorten textiel
tandenstokers/satéstokjes

Opdracht
1. Begin met een klasgesprek hoe een middeleeuwse stad
er zou kunnen uitzien. Gebruik hedendaagse foto’s
van middeleeuwse steden (bv. Gent, Brugge, Keulen,
Carcassonne, …) en middeleeuwse schilderijen waar
steden op afgebeeld zijn. Op pagina 10 van deze bundel
vind je een panoramisch zicht op Gent uit 1534.
Vergelijk de twee met elkaar: wat zijn de verschillen,
wat zijn de gelijkenissen? Benoem de kantelen,
verdedigingstorens, omwalling, kasteel, …
2. Maak met kartonnen schoendozen, doosjes, … samen
een middeleeuwse stad. Laat de kinderen in de mate
van het mogelijke zelf zoeken naar oplossingen: hoe
maak ik een brug, een huis, een kanteel? Waar komen
de verdedigingstorens?
3. Schilder de middeleeuwse stad. Elk kind kan zijn eigen
creaties in zwart, grijs of wit schilderen. Laat de verf
goed drogen. Vervolgens kunnen de leerlingen met
een fijn penseel de stenen erop zetten.
4. Werk het geheel af door de leerlingen vlaggen te laten
maken om op hun huizen en torens te prikken. Laat
hen zelf een stukje textiel kiezen en kleef het op een
satéstokje of tandenstoker om het aan een gebouw
te bevestigen.

Koning(in) van het kasteel!
-> LO

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Materiaal
klei
onderleggers
verf
penselen
tekenpapier
potloden
kleurpotloden
voorbeelden van middeleeuwse kastelen
voorbeelden van wapenschilden

Opdracht
1. De kinderen tekenen eerst het boven-, voor-, linker-,
rechter- en achteraanzicht van het kasteel dat ze
willen maken. Dit helpt hen hun kasteel te visualiseren
wanneer ze beginnen aan de uitwerking in klei.
2. De leerlingen maken de verschillende tabletten die
nodig zijn om de muren van hun kasteel te maken.
Vergeet ook niet dat een ondergrond in klei nodig is om
de muren rechtop te kunnen zetten. Zorg ervoor dat de
muren dik genoeg zijn. Als de klei nog nat is bevestig
je de muren aan elkaar. Laat de leerlingen elkaar helpen!
3. Terwijl de kastelen drogen, ontwerpen de kinderen
een eigen wapenschild. Je kan dit uitgebreid doen
(zie 5. Moeder en kind: wapenschild) of je kan hen vrij
laten in hun ontwerpen. Beperk het kleurenpalet tot
maximum 3 kleuren).
4. Als het kasteel volledig droog is schilderen de leerlingen
ofwel het volledige kasteel ofwel de binnenkant van
het kasteel in de kleur die het meeste voorkomt in hun
wapenschild. Beide opties geven een mooi resultaat.
Uitbreiding
Deze opdracht kan gekoppeld worden aan een groter
project waarbij de leerlingen vlaggen kunnen maken,
een ridderuitrusting, juwelen, etc …

Anoniem, Panoramisch gezicht op Gent in 1534, in of na 1534
(details), STAM Gent
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Stedenslag

De wereld rond

De leerlingen maken hier kort kennis met
de politieke situatie in Europa. Er werden
veldslagen uitgevoerd om land te veroveren.
Het is een leuke, luchtige activiteit met de
volledige klas.

Hier ligt vooral een maatschappelijke focus.
Door terug te koppelen naar de eigen tijd
wordt de middeleeuwse stad meer bij de leefwereld van de leerlingen betrokken.

-> LO / SO

–
–
–
–

-> LO / SO

Materiaal
specerijen (peper, saffraan, kaneel, gember, …)
citrusvruchten (appelsienen, citroenen)
kopieën wereldkaart
viltstiften/kleurpotloden
potjes met gaatjes

Materiaal
ijslollystokjes
elastiekjes
WC-rolletjes
projectielen, bv. propjes papier

–
–
–
–
–

Opdracht
Een middeleeuwse stad moest verdedigd worden.
Maak met je leerlingen een heuse katapult met ijslollystokjes en elastiekjes en organiseer een ‘stedenslag’.
Verdeel de klas in twee eilanden: dit zijn de steden.
In het midden van de eilanden staan WC-rolletjes
waaruit kantelen geknipt zijn. Dit zijn de stadstorens.
De kinderen die aan de eilanden zitten zijn de inwoners
van die stad. Laat de leerlingen hun katapulten opstellen
en naar elkaars stad schieten. Bedoeling is dat ze in de
torens mikken van de andere stad om die stad te doen
vallen. De stad met de minste projectielen in zijn torens
is de overwinnaar.

Opdracht
1. Breng producten mee die tijdens de Bourgondische
periode naar Vlaanderen kwamen: appelsienen,
citroenen, peper, saffraan, kaneel, gember, …. Doe de
producten in ondoorzichtige potjes om aan te ruiken.
Laat de leerlingen in groepjes de specerijen raden.
Elk groepje krijgt een blanco wereldkaart. Laat ze eerst
gokken op de kaart waar de specerij vandaan komt
met groen. Vervolgens zoeken ze via internet en boeken
de herkomst van de specerijen op en duiden die aan in
het geel.
2. Ga vervolgens naar de supermarkt en kijk naar de
producten die op de rekken staan. Van waar komen
ze? Prik op een landkaart foto’s van de producten om
het overzichtelijk te maken. Onderzoek samen met de
leerlingen hoe die producten van het land van herkomst
tot in België geraken.
3. Maak de vergelijking met vroeger en nu. Hoe is de
wereld(economie) veranderd over de eeuwen heen?
Is dit goed of slecht? Motiveer (hier kan je het aspect
milieu en massaconsumptie aan koppelen).

Op stap in Gent
Maak een stadswandeling langs enkele
bekende middeleeuwse gebouwen. Ontdek
samen het Gravensteen en vergelijk met de
historische afbeeldingen van middeleeuwse
steden. Wandel ook zeker eens langs de drie
torens van Gent: de Sint-Niklaaskerk, het
Belfort en de Sint-Baafskathedraal. Kan je de
drie torens terugvinden op het panoramisch
zicht op Gent? (zie pagina 10)
Uitbreiding
In combinatie met de vorige opdracht worden de leerlingen in twee groepen verdeeld en maken ze eerst met
kartonnen dozen een volledige middeleeuwse stad. Als
tweede stap moeten ze katapulten maken om elkaars
middeleeuwse stad aan te vallen.
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3.

Zondeval en verlossing
Duiding
In de Bijbel wordt gezegd: nadat God de wereld geschapen had, zag Hij
dat het goed was. Tot de eerste mensenkinderen ten tonele verschenen
en van hun vrijheid misbruik maakten om God naar de kroon te steken.
Aangemoedigd door Satan – in de vorm van een slang – werden Adam
en Eva verleid om te eten van de verboden vruchten van de boom van
de kennis van goed en kwaad. Als straf verloren ze het eeuwige leven
en werden ze verdreven uit het paradijs.
Op het geopende altaarstuk van het Lam Gods zien we links Adam
en rechts Eva. Ze zijn door Van Eyck afgebeeld op het moment dat ze zich
bewust worden van hun naaktheid. De lichamen van Adam en Eva zijn zeer
gedetailleerd en realistisch weergegeven. Zie je dat Adam bijna uit de lijst
lijkt te stappen?
Start een groepsgesprek over het onderwerp ‘zonde’. Wat betekent
‘een zonde’ vandaag? Wat verstaan de leerlingen onder ‘een zonde’? Laat
ze voorbeelden zoeken in de media. Ga op zoek in de actualiteit naar zaken
die ze als ‘zonde’ determineren. De moderne betekenis van het woord
‘zonde’ is een ‘overtreding’ of ‘schuldig zijn’.
Wist je dat
Het woord adamsappel van het Latijnse woord ‘malus’ komt, wat ‘appel’
betekent, maar ook ‘slecht’? Volgens de legende zou een stukje appel in
de keel van Adam zijn blijven steken waardoor een verdikking ontstond.
Vandaar dat we bij mannen die verdikking in de keel een adamsappel
noemen.

Jan en Hubert van Eyck, De aanbidding van het Lam Gods
(Adam en Eva), 1432, Sint-Baafskathedraal Gent
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Over appels en slangen

Het verhaal van het Lam

De kinderen komen op een speelse manier
in aanraking met het thema van de zondeval.
De opdracht doet een beroep op de technische vaardigheden van de leerlingen.

Het doel van deze opdracht is de fantasie
van de leerlingen te prikkelen. Vooraleer
de leerkracht het volledige verhaal van het
Lam Gods uit de doeken doet, worden de
kinderen geprikkeld met originele details
uit het retabel.

-> KO / LO

–
–
–
–
–
–

Materiaal
dozen van ontbijtgranen of ander fijn karton
splitpennen
plakkaatverf
noppenplastiek
verfrolletjes
penselen

Opdracht
1. Elke leerling krijgt een doos van ontbijtgranen of fijn
karton. De leerlingen meten 6 gelijke stroken van 5 op
20 cm. Voor de kleuters kunnen de stroken al vooraf
geknipt worden.
2. Verf de stroken in verschillende kleuren. Gebruik
de kleuren door elkaar zodat een gemarmerd effect
ontstaat. Laat de stukken goed drogen.
3. Iedere leerling krijgt een stuk noppenplastiek en een
verfrolletje. De leerlingen kiezen vooraf twee kleuren
die de leerkracht op een mengbord giet. De leerlingen
rollen met hun verfrol in de verf en vervolgens op de
noppenplastiek. Daarna drukken ze de noppenplastiek
af op de stroken. Zo ontstaat een schubbenpatroon.
4. Bevestig de verschillende stroken aan elkaar met een
splitpen.

-> LO / SO

–
–

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Laat de leerlingen zelf een originele slangenkop
ontwerpen. Hou er rekening mee dat de kop uit twee
delen moet bestaan (zie tekening). Voorzie een aantal
afbeeldingen van slangenkoppen als inspiratiebron.
Bevestig de kop met lijm aan de rest van het lijf. Door
het uiteinde van het slangenlijf toe te duwen ontstaat
een scharniereffect en springt de slang naar voren!
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Materiaal
twee detaildobbelstenen
reproductie van het Lam Gods
Opdracht
Op pagina 15 van deze bundel kan je twee dobbelstenen
vinden. Knip ze uit en plak de onderdelen aan elkaar.
Op deze dobbelstenen staan uitvergrote details van het
Lam Gods. De kinderen gooien in kleine groepjes met
de dobbelstenen. De leerling die gegooid heeft verzint
een verhaal met de details die door zijn worp bovenaan
komen te liggen. Vervolgens worden de dobbelstenen
doorgegeven aan de volgende leerling en begint het
proces opnieuw.
Bekijk nu met de volledige groep het Lam Gods. Laat
de leerlingen de details die op de dobbelstenen staan
zoeken op het echte werk. Start een klasgesprek.
Uit hoeveel panelen bestaat het retabel?
Wie wordt er afgebeeld?
Welk verhaal zouden de verschillende personages
op het Lam Gods willen vertellen?
Ga misschien eens in de houding staan of zitten van
sommige figuren. Wat vertelt dat ons over de figuur?
Vertel na het groepsgesprek het verhaal van het
Lam Gods en wie afgebeeld staat. Komt het overeen
met de verhalen van de leerlingen? Wat zijn de
verschillen en de gelijkenissen?

knippen
vouwen

Jan en Hubert van Eyck, De aanbidding van het Lam Gods, 1432,
Sint-Baafskathedraal Gent
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4.

De ruimte
Duiding
In het thema ‘mythe en inspiratie’ hebben we al besproken dat Van Eyck
de olieverftechniek perfectioneerde. Een van de vernieuwingen die hij
invoerde was de manier waarop hij binnenruimtes weergaf. Hij schilderde
volgens een heel gevoelsmatig perspectiefsysteem waarbij de binnenruimte vanuit verschillende gezichtspunten vorm kreeg. Het resultaat
was een interieur dat in werkelijkheid onmogelijk is, maar visueel toch een
samenhangend beeld vormt.
Ontdek klassikaal de wetten van de perspectief. Geef elke leerling een blad
met daarop een afbeelding van een gebouw met duidelijke omlijningen
(bv. een appartementsblok of een modern bouwwerk van de architect
Frank Lloyd Wright). Laat hen met een lat en met een stift de ribben van
het gebouw verlengen. Indien de vluchtpunten niet op het blad passen,
kleef dan extra vellen papier langs de kopie.
Wat valt er op? Wat gebeurt er met de verschillende vluchtlijnen?
De leerlingen zullen zien dat de vluchtlijnen van het gebouw samenkomen in verschillende punten. Als je die met elkaar verbindt, dan heb
je je horizonlijn bepaald. Dit zijn de wetten van de perspectief en die zijn
toepasbaar op elk gebouw, omgeving of gezichtspunt.
Probeer nu hetzelfde experiment met De Annunciatie van Jan van Eyck
(pagina 17). Verleng de rechte lijnen van de tegels. Bovenin het gebinte
van het interieur vind je ook nog een paar rechte lijnen die je kunt verder
trekken. Ook de bovenkant van de kapitelen van de zuilen in het interieur
kunnen verlengd worden.
Wat valt je deze keer op? Vallen de vluchtlijnen allemaal in hetzelfde punt
samen? En ligt dat punt op de horizon? Je kan de horizon nog net zien in
de achtergrond.
Van Eyck ontwikkelde een heel eigen ruimteopvatting die niet strookte
met de werkelijkheid. Hij slaagde erin om een rijkelijk uitgewerkt interieur
te schilderen zonder dat de kijker het gevoel heeft dat er iets niet klopt.
Wist je dat
Men in Italië vol bewondering keek naar de olieverfschilderijen van
de Vlaamse Primitieven? Sommige kunstenaars kwamen zelfs naar onze
streken om de kunst van het schilderen met olieverf te leren. Anderzijds
leerden de kunstenaars uit de Zuidelijke Nederlanden dan weer het
wiskundig perspectief van de Italianen. Er was een grote kruisbestuiving tussen de Italiaanse en de Zuid-Nederlandse kunstenaars van de
15de eeuw.
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Jan van Eyck, Annunciatie,
ca. 1434–36, National Gallery
of Art, Andrew W. Mellon
Collection, Washington
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Landschapsmozaïek

Licht in de duisternis

De leerlingen maken kennis met begrippen
als voorgrond en achtergrond. Ze kunnen
in een landschap van Van Eyck elementen
die de voorgrond vormen onderscheden
van deze in de achtergrond.

De nadruk bij deze opdracht ligt op het experiment en de conclusies van de leerlingen. Het
helpt de leerlingen om inzicht te verkrijgen
in de moeilijkheden die kunstenaars in de
middeleeuwen moesten overwinnen om met
weinig licht te kunnen werken.

-> SO

–
–

Materiaal
camera’s
printer
Opdracht
De leerlingen fotograferen details van het landschap,
de lucht, … waarbij ze letten op voor-, midden- en
achterplan en stellen het beeld achteraf terug volledig
samen zodat een nieuwe weergave ontstaat van het
landschap.
Variatie
Een tafereel werd vaak gevormd door verschillende
schetsen. De leerlingen kunnen op eenzelfde manier aan
de slag gaan. Eén leerling kan het onderwerp zijn van de
fotocollegatechniek. Terwijl deze leerling zich telkens
verplaatst en andere houdingen aanneemt, nemen de
andere leerlingen foto’s (leerling + omgeving, dichtbij +
veraf). Gebruik de houdingen van de personages in de
schilderijen van Van Eyck als inspiratiebron.
Probeer vervolgens terug één beeld te maken met de
verschillende foto’s. Vind je de leerling verschillende
keren terug in de collage?
Duiding
Van Eyck onderzocht intensief de werking van het licht
en hoe het zich gedraagt in een ruimte of op plooien
van een gewaad. Het is uiterst moeilijk om de juiste
lichtbreking of lichtinval in een schilderij weer te geven,
maar toch slaagde Van Eyck er meesterlijk in. Bekijk
samen met de klas eens het licht in de edelstenen van
de gewaden van de engelen van het Lam Gods. Van Eyck
heeft in het retabel rekening gehouden met de werkelijke lichtinval van de plaats waarvoor het werk bestemd
was, namelijk de Vijd-kapel.

-> KO / LO / SO

–
–
–
–

Materiaal
zaklampen
kaarsen
zwart papier (A3)
witte potloden

1.
2.
3.
4.
5.

Opdracht
Verduister de klas zoveel mogelijk en experimenteer
samen met de leerlingen over het gebruik van licht.
Steek eerst de zaklamp aan.
Wat kan je allemaal met een zaklamp doen?
Welk soort licht is dit?
Is het een hard licht of een zacht licht?
Is het een continu licht?

Steek vervolgens een kaars aan.
1. Vergelijk de twee met elkaar.
2. Welk soort licht is dit?
3. Zou dit moeilijker of makkelijker te gebruiken zijn
geweest in de tijd van Van Eyck?
4. Denk je dat het makkelijk was om te schilderen bij
kaarslicht?
Als je de twee lichtbronnen met elkaar vergelijkt zal je
op het einde van het experiment samen tot een aantal
conclusies moeten komen. Het licht van een zaklamp of
eender welke andere hedendaagse lichtbron is continu
en kan je gemakkelijk manipuleren door een knop te
bedienen of heen en weer te zwaaien. Het licht van de
kaars daarentegen is grilliger. De vlam danst en het licht
van het vuur kan je moeilijk richten.
1. Kijk ook eens naar de schaduwen die voorwerpen
maken door beide lichtbronnen.
2. Zie je een verschil?
3. Hoe zien hun schaduwen eruit?
Bij kleuters kan je bv. een favoriete knuffel laten
meebrengen om daar de lichtbron op te richten.
Door de verandering van de positie van de zaklamp of
de kaars zal het uiterlijk van het voorwerp ook beginnen
veranderen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Experimenteer met de schaduwen die het voorwerp
maakt:
Geef elke leerling een zwart blad papier en een wit
potlood.
Leg het zwarte papier achter het voorwerp.
Laat de leerlingen hun zaklamp eerst vanuit de hoogte
op het voorwerp schijnen.
Laat vervolgens de leerlingen de schaduw die op
het blad valt omlijnen met een wit potlood.
Doe nu hetzelfde, maar hou de lichtbron lager.
(Ga bij helder weer naar buiten en doe hetzelfde
op de speelplaats met stoepkrijt. Laat de leerlingen
hun schaduw tekenen in groepjes van twee. De ene
tekent, de andere neemt een pose aan. Laat ze hun
schaduw ook mooi inkleuren. Is het een korte of een

lange schaduw? Wat is de stand van de zon? Komt dit
overeen met het experiment in de klas? Doe hetzelfde
experiment op een later tijdstip. Wat valt je nu op?)

Bij Van Eyck thuis

Het resultaat is een zwart blad met daarop verschillende
witte lijnen die de schaduw van hun voorwerk voorstelt.
Hoe hoger de lichtbron, hoe korter de schaduw; hoe
lager de lichtbron, hoe langer de schaduw.

De leerlingen kunnen de gelaagdheid van
een schilderij herkennen en de complexiteit
die dit met zich meebrengt bij het schilderen
van een werk.

Uitbreiding
Kan je samen met de klas zien vanwaar het licht komt in
het Lam Gods?
Tip
Als je kijkt naar de schaduwen van de personages die op
het retabel geschilderd zijn, dan zie je dat die donkerder
zijn aan de linkerkant van de figuren. De rechterkant
is helderder. Het licht komt dus van rechts. In de Vijdkapel is er rechts een hoog raam waardoor het licht naar
binnen valt. Toen het Lam Gods zich daar nog bevond,
zag je dat de geschilderde lichtinval op het retabel overeenkwam met de natuurlijke lichtinval vanuit het raam
in de kapel.

-> LO / SO

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Materiaal
schoendozen
zijdepapier
reproducties van werk van Van Eyck
lijm
dun karton
verf
scharen en/of breekmessen
zaklampen
(kneed)gommen

Opdracht
1. De leerlingen maken een kijkdoos. De bedoeling is om
het voor-, midden- en achterplan van het interieur te
onderscheiden. Ze doen dit door tussenschotten in
karton te maken. De opdracht kan zijn om een fictief
interieur van Van Eyck te maken waarbij je verschillende
elementen gebruikt uit de schilderijen van de
kunstenaar. Bekijk met de klas eerst een aantal werken
van de schilder.
2. Om een lichtgevende achtergrond te creëren kan
de achterzijde van de schoendoos uitgesneden en
vervangen worden door een calqueerblad waarop de
leerlingen een landschap hebben getekend. Zo lijkt
het alsof er daglicht van buiten in het fictieve interieur
stroomt.
3. Laat de leerlingen ook zelf dingen maken en schilderen
om in de kijkdoos te plaatsen. Laat ze nadenken
vanwaar het licht zal komen. Snijden ze een raam uit
langs de zijkant van de doos? Komt het licht op één of
andere manier van boven?
Uitbreiding
De leerlingen maken een houtskooltekening van de
zelfgemaakte kijkdoos waarbij ze vooral letten op het
licht-donker contrast (Waar zit de lichtbron? Waar zitten
de schaduwpartijen? …). De kinderen kunnen gebruik
maken van een kneedgom om in donkere houtskoolvlakken terug lichtvlakken te creëren.
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Oh, so Van Eyck!

Bos op je blad

De leerlingen ontdekken aan de hand van het
experiment het belang van lichtinval in een
kunstwerk.

Van Eyck schilderde de natuur zeer waarheidsgetrouw. De kinderen kunnen op deze
manier nauwkeurig verschillende plantenvormen overnemen.

-> SO

–
–

Materiaal
zaklampen
camera’s
Opdracht
Zorg voor een verduisterde ruimte. Laat de leerlingen
in groepjes van drie en gewapend met een camera en
een lichtbron (zaklamp, bureaulamp) foto’s nemen van
iemand die op een stoel zit. Laat ze vervolgens de foto’s
met elkaar vergelijken. Valt er iets op? Wat gebeurt er als
de positie van de lichtbron verandert?
Door de lichtbron bij een portret te veranderen, verandert ook de expressie van het gezicht zonder dat de
persoon een andere uitdrukking aanneemt.
Duiding
Jan van Eyck besteedde uitzonderlijke moeite aan
de manier waarop de omgeving werd voorgesteld.
Vegetatie, rotsen, struiken en andere natuurlijke
elementen waren belangrijk en schilderde hij met veel
precisie. In geen enkel ander werk van Jan van Eyck, dan
het Lam Gods komt een grotere verscheidenheid aan
planten en bloemen voor: je herkent minstens vijftig
verschillende soorten.

-> KO / LO

–
–
–

Materiaal
bladeren, takken, gras, …
dun papier
houtskool

Opdracht
1. Trek samen met de leerlingen de natuur in op zoek
naar allerlei interessante vormen en structuren. Neem
houtskool en grote vellen dun papier mee. Als de
leerlingen een interessant stuk schors of een steen met
een speciale structuur vinden, kunnen ze hun vel papier
er op leggen en er met houtskool over wrijven.
2. Op die manier maak je een natuurgetrouwe afdruk.
3. Verzamel genoeg afdrukken!
4. Bij terugkomst in de klas leg je de verschillende
bladeren samen. Laat de leerlingen kijken naar
de houtskoolafdrukken.
5. Kunnen de leerlingen dingen herkennen?
6. Heeft iedereen hetzelfde gezien of niet?
Uitbreiding
Gebruik de vellen als grondstof om een landschapcollage te maken. Laat ze vrij in hun keuze maar benadruk
dat het een landschap moet zijn. Later kunnen ze er met
houtskool nog figuren of dieren bij tekenen.
Wist je dat
Op de Kouter in Gent 18 kunstwerken liggen die
verwijzen naar planten die voorkomen op het
Lam Gods? De Amerikaanse kunstenares Jessica
Diamond gaf de bladeren de naam ‘Mystic Leaves’.
Tussen de nerven van de bladeren kan je in het
Middelnederlands de namen van de planten en
bloemen lezen.

Jessica Diamond, Mystic Leaves,
1998–2000, Stad Gent
© Michiel Devijver
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5.

Moeder en kind
Duiding
In de Bourgondische Nederlanden nam de Mariaverering een belangrijke plaats in. Dat kan je zien aan de vele kunstwerken die aan het thema
werden gewijd. Op Van Eycks schilderij De Madonna bij de fontein staat
werkelijk alles in het teken van Maria, de volmaakte en maagdelijke
moeder. Maria staat in het midden met een helblauw gewaad. Denk maar
terug aan de symboliek van deze kleur in een schilderij. Maria is heilig, dat
kan je zien aan het eredoek in brokaat waarop ze staat en dat de engelen
omhoog houden. In de ‘besloten tuin’ waarin Maria zich bevindt, zie je
allerlei bloemsoorten die symbolisch naar haar verwijzen. Het zijn pioenrozen, gewone rozen, blauwe irissen, boterbloemen en meiklokjes.
–

Kan je in de tentoonstelling deze bloemen nog eens terugvinden
bij Maria? Ga op zoek met je klas!

–

Als je goed kijkt, kan je op de geschilderde lijst van het werk
de woorden ‘ALC IXH XAN’ zien staan.

–

Probeer eens met de leerlingen te achterhalen wat dit zou willen
zeggen? Lijkt het op Nederlandse woorden die we kennen?

–

De woorden vormen het devies van de schilder: ‘Zoals ik het kan’,
wat wil zeggen ‘Naar mijn beste vermogen.’

–

Verzin met de leerlingen een klasdevies of een persoonlijk devies.

Jan Van Eyck,
Madonna bij de fontein, 1439,
Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Antwerpen
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Mama en ik, ik en mama

Wapenschild

Deze opdracht kan op een simpele manier
het thema Moeder en Kind aanbrengen bij de
kinderen.

Een wapenschild is een bord of schild met
daarop een symbool dat verwijst naar een
adellijke familie, een stad, een land, … iets wat
een familie met elkaar verbindt. In de middeleeuwen was dit bijvoorbeeld een manier om
elkaar te herkennen op het slagveld.

-> KO

–
–

Materiaal
potloden
papier
Opdracht
In de bijlage van deze bundel kan je een kader terugvinden. Laat de kinderen in het kader een portret
tekenen van zichzelf met hun mama. Laat hen stilstaan
bij hun relatie met hun moeder. Wat zijn de dingen die
ze samen doen?

Tableau vivant
-> KO / LO

De leerlingen gebruiken drama om het schilderij uit te beelden en in de huid van de personages te kruipen. Hoe voelen de afgebeelde
mensen zich, wat zijn ze aan het doen, …?
–
–
–

Materiaal (variabel)
doeken
touw
…
Opdracht
Maak een ‘tableau vivant’ met de leerlingen in groepjes
van vijf rond het schilderij. Voorzie een aantal attributen
zoals doeken e.d. maar laat de leerlingen hun fantasie
ook de vrije loop! Wat zouden ze kunnen gebruiken als
kroon, vleugels, fontein, …? Laat de kinderen de rollen
verdelen.
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-> KO / LO

–
–
–
–
–
–
–

Materiaal
karton
verf
penselen
gekleurd papier
crêpepapier
lijm
scharen
Klasgesprek
Vraag naar de leerlingen hun gezinsleven. Indien er
leerlingen bij zijn die in een gecompliceerde gezinssituatie zitten: trek het open naar hun begeleiders of
vriendengroep.

Opdracht
1. De leerlingen maken een wapenschild van hun familie
op basis van de karaktereigenschappen van de
gezinsleden (babbelaar, kwettervogel, dapper, lui, …).
2. De leerlingen verdelen hun wapenschild in evenveel
delen als gezinsleden. Als het gezin bv. vier leden telt,
mama, papa, zus en zichzelf, dan verdeelt de leerling
het schild in vier delen. In elk vak tekenen ze een dier
of een voorwerp dat sterk geassocieerd wordt met die
persoon. Vervolgens gebruiken ze het crêpepapier om
sommige delen eruit te laten springen. Zo kunnen de
veren van een vogel benadrukt worden, de manen van
een leeuw, bloemen, …
3. Na afloop kunnen de wapenschilden in de klas opge
hangen worden zoals in een echte middeleeuwse zaal.
Tip
Als de leerlingen in het museum een persoonlijk devies
verzonnen hebben, kunnen ze dit in hun wapenschild
verwerken.

Madre Mundo
-> SO

Deze opdracht heeft eerder een maatschappelijk karakter. De leerlingen onderzoeken
de verschillen en de gelijkenissen tussen de
culturen.
–

Materiaal
computers
Klasgesprek
Bespreek met de leerlingen de rol van de moeder in
de familie. Is die visie bij iedereen hetzelfde? Ben je het
eens of oneens met sommige stellingen?
Uitvoering
Laat de leerlingen de rol van de moeder of de vrouw
opzoeken in verschillende culturen en vergelijk met
de rol van de moeder in de westerse samenleving. In
welke mate zijn er overeenkomsten of verschillen? Geef
de leerlingen eveneens de opdracht om andere kunstwerken op te zoeken met het thema ‘moederschap’,
over de eeuwen heen. Als je de leerlingen in kleine
groepjes laat werken en hen elk een werelddeel geeft,
dan kan je na het opzoekwerk de leerlingen aan het
woord laten.
Gaan de andere groepjes akkoord met de bevindingen?
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6.

Het woord van God
Duiding
Het woord van God is de aankondiging van de aartsengel Gabriël aan
Maria dat God haar heeft uitverkoren om de moeder van zijn zoon te
worden. De engel is gekleed in een prachtig geborduurd gewaad en in zijn
vleugels verwerkte Jan van Eyck een regenboog. Maria draagt opnieuw
een helblauwe mantel. De duif stelt de Heilige Geest voor die volgens de
evangeliën verantwoordelijk was voor de verwekking van Christus in de
schoot van Maria. De duif vliegt door een gebrandschilderd raam dat intact
is gebleven; dit symboliseert de ‘maagdelijkheid’ van Maria.

Jan van Eyck, Annunciatie,
ca. 1434–36, National Gallery
of Art, Andrew W. Mellon
Collection, Washington

24

Het woord van god

Rare vogels

Heet van de naald

De leerlingen maken een een fantasievogel die
een boodschap verstuurt.

Deze opdracht kan opgevat worden als
een samenvatting van de tentoonstelling.

-> KO / LO / SO

–
–

Materiaal
potloden
wit A4-papier

Opdracht
1. De leerkracht vouwt een tekenblad op voorhand in drie
delen.
2. Vervolgens gaan de leerlingen aan tafel zitten en krijgen
ze elk een gevouwen blad voor zich.
3. Als de leerkracht het startsignaal geeft, tekent iedereen
op het eerste stuk de kop van de vogel. Vouw het eerste
deel om en duid aan waar de volgende leerling kan
beginnen tekenen.
4. De tweede persoon tekent het lijf en de vleugels en de
derde leerling tekent de poten van de vogel.

5. Op het einde telt de leerkracht af en onthullen de
leerlingen tegelijk hun fantasievogel. Pret verzekerd!
Uitbreiding LO/SO
Laat de leerlingen een brief schrijven naar elkaar op de
achterzijde van de tekening. Alle brieven worden verzameld, iedere leerling krijgt een vogel mét brief mee naar
huis.
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Het woord van god

-> LO / SO

–
–
–
–
–
–
–

Materiaal
papier
scharen
lijmstiften
plakband
satéstokjes
overheadprojectors
verduisterbare ruimte

Opdracht
1. Maak een nieuwsbericht dat bestaat uit allerlei
evenementen die gebeurden in de tijd van Van Eyck
en de taferelen die hij schilderde, zoals de annunciatie,
veldslagen, verloving van de man in de blauwe
kaproen, …
2. Hanteer de rubrieken zoals die werkelijk zijn in
nieuwsberichtgeving: binnen- en buitenland, sport,
cultuur, etc …, maar gebruik als inspiratie de schilderijen
die je gezien hebt/zult zien in het MSK. Bekijk misschien
samen met de klas eerst een nieuwslezing van
Karrewiet en benoem samen de rubrieken.
3. Verdeel de klas in groepjes. Elke groep krijgt een
rubriek van het nieuws. Er is telkens een nieuwslezer
die de feiten voorleest terwijl de anderen het bericht
ondersteunen door een schimmenspel op te voeren. Je
kan hiervoor gebruik maken van een overheadprojector
of als je in een gemakkelijk te verduisteren klas zit,
van een wit laken en licht.
4. Laat de kinderen kijken naar de personages in de
schilderijen van Van Eyck om hun eigen figuren te
maken in zwart papier. Als je een aantal reproducties
voorziet van schilderijen in de klas kunnen de leerlingen
ook hieruit elementen knippen.

7.

Madonna in de kerk
Duiding
Maria is hier reuzegroot afgebeeld in een gotisch kerkinterieur. De
verhoudingen kloppen niet met de werkelijkheid en vertellen een eigen
verhaal. De meest plausibele hypothese luidt dat Maria is voorgesteld als
de verpersoonlijking van de Kerk als instituut. Onder haar diepblauwe
mantel draagt ze een rood gewaad afgewerkt met edelstenen. Maria wordt
afgebeeld in een van de meest vernuftige architecturale binnenruimtes
die Jan van Eyck schilderde. We kijken in het schip van een kerk met
een doorzicht naar een zij- en dwarsbeuk met daarachter het koor.
Van Eyck schilderde heel precies de verschillende structuurelementen
en ornamenten van de gotiek. Overal waar je kijkt, is er een ingenieus spel
van schaduw, licht en optische effecten te zien.
Heel wat schilderijen van Jan van Eyck waren inspiratiebronnen voor
andere kunstenaars. Zo kan je in de tentoonstelling een anonieme kopie
van Madonna in de kerk zien.

Jan van Eyck, Madonna in de kerk,
(ca. 1437–1439), Staatliche Sammlungen,
Gemäldegalerie, Berlijn,
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Madonna in de kerk

Anoniem naar Jan van Eyck,
Madonna in de kerk, eerste helft
zestiende eeuw, Musée Grand
Curtius, Département d’Art religieux
et d’Art mosan, Liège

Abstracte Van Eyck

Dwergen en reuzen

Centraal in deze opdracht staat het gebruik
van licht .

De leerlingen spelen met de thematiek van
het schilderij waarin Maria groot en belangrijk
is weergegeven.

-> KO / LO / SO

–
–
–
–
–
–
–
–

–

Materiaal
glasverf
permanente stiften
doorzichtige plastic vellen (mica)
zijdepapier
reproducties van werken van Van Eyck
sjabloon van een gotisch glasraam
gekleurde kleeffolie
Uitvoering
Geef elke leerling een doorzichtig plastic vel (mica). Laat
de leerlingen een sjabloon van een glasraam overnemen
door het onder het doorzichtig plastic te schuiven en
het met een permanente stift te traceren.
Laat de kinderen zich inspireren door de reproducties
van de schilderijen van Van Eyck.
KO
Leg de reproductie onder het glasraam. Laat de kleuters met een stift of verf de grote vormen van het werk
traceren. Vervolgens kunnen ze delen inkleuren of
verder aanvullen.
LO/SO
Laat de leerlingen spelen met de vormen die op het werk
staan. Verschuif de reproductie en teken dan verder.
Werk met overlapping. Laat de leerlingen vervolgens
delen inkleuren, andere delen arceren of aanvullen.
Door met stukken gekleurde zijdepapier of kleeffolie
te werken krijgen de mica’s echt het uiterlijk van een
glasraam.

Goddelijke gezelligheid
-> LO / SO

–
–
–
–
–
–

Materiaal
fijn karton
scharen
breekmessen
kaarsen
doorzichtige plastic vellen
permanente stiften in verschillende kleuren
Opdracht
Laat de kinderen uit fijn karton een glasraamdrieluik
knippen (zie bijlage stencil op p. 37). Plak achter de
uitgeknipte ramen een doorzichtig plastic vel. Teken
met de zwarte permanente stiften enkele symbolen en
figuren zodat de illusie van een glasraam ontstaat. Kleur
met de gekleurde stiften de stukjes glasraam in. Vouw
de kartonnen glasramen zodat het geheel rechtop kan
staan. Verduister de klas en plaats een theelichtje achter
de ramen. Geniet van de goddelijke gezelligheid!
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Madonna in de kerk

-> LO / SO

–

Materiaal
camera’s
Opdracht
De leerlingen maken perspectieffoto’s waarbij ze spelen
met dimensies door voorwerpen of zichzelf dichterbij of
verder van de camera te plaatsen.
Ze kunnen dit eerst doen in de omgeving van de school
om de techniek onder de knie te krijgen.

Op stap in gent
Ga naar de Sint-Baafskathedraal en voer daar
dezelfde oefening uit zodat de leerlingen in
een authentieke omgeving eenzelfde resultaat
kunnen bekomen. Koppel de regels van het
museumbezoek aan het kerkbezoek (stilte,
niet rennen, nergens aankomen).

8.

Het geschilderde beeld
Duiding
Jan van Eyck speelde met het weergeven van de werkelijkheid. Hier
probeert hij de toeschouwer te misleiden door twee beelden levens
echt te schilderen. Van Eyck creërt de illusie van een beeldhouwwerk door
de figuren te schilderen in wit en grijstonen op een zwarte achtergrond
(grisaille). De beelden lijken daarenboven uit hun omkadering te staan.
Dit draagt bij tot de optische illusie van het geheel. De twee werken lijken
gesneden te zijn uit albast, een zachte, licht doorschijnende steensoort.
We herkennen links de engel Gabriël en rechts Maria met de duif. Het is een
beeldhouwkundige weergave van de Annunciatie.

Jan van Eyck, Annunciatiediptiek:
Aartsengel Gabriël (links); De Maagd
(rechts), ca. 1435, Museo Nacional
Thyssen–Bornemisza, Madrid
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Het geschilderde beeld

Op stap in gent

Bas-reliëf

Ben je met de klas op stap in Gent, ga dan
op zoek naar beelden op gevels van gebouwen
of kerken.

De focus van de opdracht is de illusie
nabootsen zoals bij de grisailles in het retabel.

Een tip
De gevel van het stadhuis is voorzien van nissen
waarvan een aantal onderdak biedt aan mooie beelden
die je vormelijk kan linken aan de geschilderde beelden
van Van Eyck.

Levend standbeeld
-> KO

De focus van de opdracht is de illusie die
de grisailles van Van Eyck opwekken in
het retabel.
–
–
–
–

Materiaal
klei
deksels van schoendozen
zwarte verf
penselen
Opdracht
De kinderen werken in het deksel van een schoendoos
dat dient als kader. Het deksel kan op voorhand in het
goud of in een ander kleur gespoten worden. De binnenkant van het deksel wordt eerst in het zwart geschilderd
zoals op de grisailles van Van Eyck. Als de verf volledig
droog is, kleien de kinderen een menselijk figuur in
het deksel.

-> LO / SO

–
–
–

Materiaal
papierpulp
houten plankjes
oude kaders

Opdracht
1. Demonteer de oude kaders en maak nieuwe kaders
met de stukken zodat ze rond de houten plank passen.
Wissel stukken zodat een atypisch frame ontstaat.
Het geeft niet als er stukken over de rand van de plank
steken.
2. Maak in papierpulp een figuur die uit het kader lijkt te
stappen. Denk op voorhand na hoe dat kan. Valt hij uit
het kader? Kijkt hij uit het kader? Zorg ervoor dat er
geëxperimenteerd wordt met het spel van illusie.

Een grijze bril opzetten
-> LO / SO

De focus van de opdracht is de illusie
nabootsen zoals bij de grisailles in het retabel.
–
–
–
–
–

Materiaal
kranten
tijdschriften
lijm
scharen
houtskool
Opdracht
De leerlingen vertrekken van een gekopieerde foto
(zwart-wit) van zichzelf. De leerlingen behouden alleen
het hoofd op de foto. Vervolgens tekenen ze in houtskool de rest van het lichaam erbij.
Variatie
De leerlingen vertrekken van een foto van zichzelf. Ze
knippen hun hoofd uit en gebruiken dat als uitgangspunt van hun collage. Vervolgens maken ze gebruik van
tijdschriften/kranten etc … om op zoek te gaan naar
kledij met mooie plooien/juwelen/etc … Ze kunnen ook
gewoon krantenpapier plooien om een stuk kledij te
maken. Nu wordt er nog geen rekening gehouden met
de kleuren van de collage. Pas als de volledige collage
klaar is, wordt het geheel gekopieerd (zwart-wit kopie).
Op deze manier lijkt het resultaat op de grisailles van
Van Eyck.
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Het geschilderde beeld

9.

Het individu
Duiding
In de eeuw van Van Eyck werden steeds meer portretten geproduceerd.
Het vorstenportret, waarmee de vorst zijn macht bewees, was nu
niet meer het enige portrettype. Alle sociale elites werden belangrijke
opdrachtgevers. Op de buitenluiken van het Lam Gods zien we Joos Vijd en
Elisabeth Borluut. Zij zijn de opdrachtgevers van het Lam Gods. Vijd was
meerdere keren schepen van Gent en bezat veel landgoederen. Zijn vrouw
behoorde tot een rijke Gentse familie. Dat kan je zien aan hun kledij: Joos
draagt een opvallend rood gewaad dat afgewerkt is met bont. Zijn vrouw
draagt eveneens een rood kleed met een damastzijden groene voering.
Het bestellen van zo’n altaarstuk en zichzelf laten afbeelden in het werk
had tot doel om hun ziel na de dood een plekje in de hemel te verzekeren.
Kijk eens samen met je leerlingen naar de manier waarop zij zijn
geschilderd. Vinden ze het mooie portretten? Denk je dat de personages
afgebeeld zijn zoals ze werkelijk waren?
Wist je dat
De plek waar het Lam Gods vroeger te bewonderen was nog steeds
de Vijdkapel heet? Als de restauratie volledig afgerond is, dan komt
het retabel, wegens de beperkte ruimte en de zware impact op de
bewaaromstandigheden aangaande klimaat- en lichtbeheersing,
in de Sacramentskapel te hangen.

Jan en Hubert van Eyck,
De aanbidding van het Lam Gods
(Joos Vijd en Elisabeth Borluut),
1432, Sint-Baafskathedraal Gent
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Het individu

Levende legendes
-> KO

–
–
–

Materiaal
grote rol papier
potloden
verf en penselen
Opdracht
De leerkracht voorziet een lange rol papier. De kleuters
gaan op de rol liggen in een houding die geïnspireerd
is op houdingen die we terugvinden op de werken in
de tentoonstelling. De leerkracht tekent rond het kind
(indien ze dit al kunnen, mogen ze dit zelf doen) zodat
een silhouet ontstaat. De leerlingen gaan aan de slag met
verf om hun portret in te kleuren.
Duiding
Het Portret van een man met blauwe kaproen heeft
wat weg van een mysterie. Het schilderij wordt
toegeschreven aan Jan van Eyck met al zijn typische
kenmerken van zijn portretkunst: het hoofd in driekwartprofiel, de speling van het licht en de bijzondere
detaillering. Je kan de baardstoppels op de kin van de
man bijna tellen. Maar wie op het portret afgebeeld staat
blijft een raadsel. Er zijn alleen enkele aanwijzingen. Het
zwarte hemd dat de man draagt is met bont afgezoomd
en de kaproen is geschilderd in kostbaar lapis lazuli
wat wijst op rijkdom. Het tonen van de ring duidt waarschijnlijk op een verlovingsportret.

Jan van Eyck, Portret van een man
met blauwe kaproen, ca. 1430,
Muzeul National Brukenthal, Sibiu

Probeer met de klas te achterhalen wie de man geweest
is. Kijk naar de kledij, wat hij aan het doen is, … Waar zou
het schilderij gehangen hebben? Verzin eventueel een
nieuwe naam voor de man.

Hoedje op!
-> LO / SO

In de opdracht wordt de nadruk gelegd op
de individualiteit van het portret.
–
–
–
–

Materiaal
kranten
plakband
nietjesmachines
portretten Van Eyck
Opdracht
We maken portretten met krantenpapier. De leerkracht
toont een aantal portretten uit de tentoonstelling en
erbuiten. Opvallend aan de portretten is de klederdracht (hoofddeksels, tulbanden, gewaden). De kinderen
kunnen gebruik maken van een trui (die ze op hun hoofd
binden), krantenpapier, plastiek, … Vervolgens neemt
de leerkracht een foto.
SO
De leerlingen modelleren zelf een hoofddeksel en kledij.
Ze zien de historische voorbeelden maar kunnen ook
religieuze thema’s in de mode opzoeken ter inspiratie
van hun eigen kledij/hoofddeksel. Ze maken dan zelf
de foto’s met smartphone/camera.
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Het individu

10.

Vera icon
Duiding
Vera Icon betekent letterlijk het ware gelaat. In de zaal rond dit thema zal
je verschillende afbeeldingen van Jezus zien. Deze voorstellingen gaan
terug op een oude legende van het Heilig Aanschijn des Heren. Veronica, die
langs de kant stond toen Christus op weg naar Golgotha voorbij kwam om
gekruisigd te worden, bette zijn gezicht met een wit doek. Door zijn bloed,
zweet en tranen ontstond een afdruk van zijn gelaat. Het toont de beeltenis van Jezus alsof het zijn ware gezicht is, oftewel de Vera Icon. De naam
‘Veronica’ is dan ook een samentrekking van de woorden ‘vera’ en ‘icon’.
Van Eyck probeerde dus een goddelijk portret te schilderen.

Naar Jan van Eyck,
Vera Icon, zeventiende eeuw,
Groeningemuseum, Brugge
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Vera icon

Wat heb je grote ogen!
-> KO / LO

De kinderen leren de verschillende delen
van het gezicht kennen en benoemen.
–
–

Materiaal
doorzichtige plastic vellen/bestekmapje
permanente stiften
Opdracht
De leerlingen krijgen elk een bestekmapje in een kader
(voor stevigheid). De leerlingen gaan per twee zitten en
één iemand houdt zijn bestekmapje voor zijn gezicht.
De andere tekent met een permanente stift op het
bestekmapje de ogen, neus, mond, wenkbrauwen, etc …
van diegene die het mapje voor zijn gezicht houdt. Op
die manier ontstaat een portret met op de correcte
plaats de gezichtskenmerken van de ene persoon.
Als de tekenaar denkt dat het portret klaar is, wordt
er gewisseld van plaats.

Selfie
-> SO

De kern van de opdracht is de rastertechniek
die ook gebruikt werd door middeleeuwse
kunstenaars om een kleine afbeelding te
vergroten of een afbeelding te kopiëren.
–
–
–

Materiaal
foto van zichzelf
papier
houtskool
Opdracht
De leerlingen verdelen hun foto in een raster. Vervolgens
brengen ze datzelfde raster aan op hun tekenblad. De
leerlingen tekenen hun zelfportret aan de hand van
de rastertechniek. Daarbij kijken ze naar elk vakje apart
en nemen dat over op hun tekenblad. Op deze manier
kunnen ze heel accuraat de plaats van hun ogen, mond,
neus, etc … gaan bepalen.
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Vera icon

Post het!
-> LO

–
–

Materiaal
post-it’s
potloden
Opdracht
De leerlingen lopen rond in de klas met een post-it
blokje. Op de post-it’s schrijven ze persoonskenmerken
van de kinderen die ze passeren en die kleven ze op
de rug van die persoon. Na een tiental minuten gaan de
leerlingen zitten en verzamelen de post-it’s. Klopt het
beeld dat de leerlingen van elkaar hebben?

11.

Restauratie
Duiding
Het Lam Godsretabel van Hubert en Jan van Eyck werd afgewerkt in 1432.
Sinds 2012 worden de panelen van het Lam Gods in het MSK gerestaureerd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK-IRPA,
Brussel). In de loop van de eeuwen waren de vele, vaak oude vernislagen
die het volledige werk bedekten, sterk vergeeld en gebarsten.
De verschillende panelen van het retabel werden eerst aan een
grondig onderzoek onderworpen. Het retabel werd volledig doorgelicht dankzij moderne technieken zodat niet alleen de staat van de verf,
maar ook de staat van het paneel waarop het kunstwerk geschilderd werd
kon worden onderzocht.
Bij het verwijderen van de vele vernislagen ontdekten de restaurateurs immers verrassend veel overschilderingen. Zo had het lam in het
middelste paneel vier oren, een tweede paar leek zich achter de kop te
bevinden waardoor het vermoeden rees dat de kop van het lam volledig
overschilderd was. Na grondig overleg werd besloten om het lam zo dicht
mogelijk terug te brengen naar de oorspronkelijke staat. Het verborgen lam
bleek een zeer expressief dier te zijn in vergelijking met de overschildering.
Zo deed het team nog tal van ontdekkingen die binnenkort te zien zullen zijn.
De restaurateurs moeten heel voorzichtig te werk gaan. Er komt ook
chemie bij kijken. Eerst moeten de solventen bepaald worden die alleen de
vernislagen weghalen maar niet de onderliggende verflagen. De verschillende samenstellingen van de verfsoorten die gebruikt werden moeten
onderzocht worden om mee op te nemen in het conservatieplan van de
restaurateurs, …
Er wordt gebruik gemaakt van houten stokjes waar manueel zachte
wattenplukken rond worden gedraaid waarmee voorzichtig centimeter
per centimeter het werk wordt gereinigd.
Breng wat satéstokjes of tandenstokers en losse watten mee naar
de klas. Probeer samen een pluk watten rond een stokje te draaien. Welke
moeilijkheden ondervind je?

34

Jan en Hubert van Eyck,
De aanbidding van het Lam Gods (detail Lam),
1432, Sint-Baafskathedraal Gent

Jan en Hubert van Eyck,
De aanbidding van het Lam Gods (detail Lam),
1432, Sint-Baafskathedraal Gent

voor restauratie

na restauratie

Restauratie

Zoek de 7 verschillen!
-> KO / LO

De kinderen zien wat het proces van
restauratie doet met het schilderij door
de verschillen aan te duiden.
–
–

Materiaal
een voor- en nabeeld van de restauratie van het
Lam Gods
potloden

Opdracht
1. Geef de leerlingen een blad met daarop een detail van
het Lam Gods dat reeds gerestaureerd werd. Om een
voor- en nabeeld van het schilderij te zien, kan je surfen
naar de website http://closertovaneyck.kikirpa.be/.
Op deze website kan je zeer gedetailleerde foto’s
terugvinden van het retabel, alsook de doorlichtingen
van de verschillende panelen.
2. Geef de leerlingen een potlood en laat hen de verschillen
tussen de twee beelden aanduiden.
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Restauratie
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bijlage: Goddelijke gezelligheid – stencil

Nawoord
We wensen je samen met de klas een aangenaam bezoek aan de tentoonstelling Van Eyck.
Een optische revolutie. We zijn natuurlijk enorm
benieuwd naar de resultaten van de leerlingen.
Stuur ons gerust foto’s door via
msk.educatie@stad.gent
We kijken er naar uit om jullie talrijk te mogen
verwelkomen!
Concept & illustraties: Lisa Bracke
(museumgids)
Museum voor
Schone Kunsten
Fernand Scribedreef 1
9000 Gent

Koop nu je tick
ticket op
vaneyck2
vaneyck
2020.be
mskgent.be
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Nawoord

