bij je thuis
Jan van Eyck hield van de natuur. Hij schilderde heel
nauwkeurig en met veel details allerlei bloemen en
planten. Alleen al op het Lam Gods kunnen we al
75 soorten planten, kruiden en vruchten herkennen.
Doordat Jan van Eyck vaak op reis was voor hertog Filips
de Goede, leerde hij ook planten uit verre landen kennen.
Die schilderde hij na.

Landschap
Doe-opdracht voor thuis:
de natuur op je blad!
–
–
–
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Materiaal
bladeren, takken, gras, …
dun papier
houtskool
Opdracht
Trek samen met je ouders, broer(s), zus(sen) de tuin/
het park in op zoek naar allerlei interessante vormen
en structuren. Neem houtskool en grote vellen dun
papier mee. Als je een interessant stuk schors of een
steen met een speciale structuur vindt, kan je er je vel
papier op leggen en er met houtskool over wrijven.
Op die manier maak je een natuurgetrouwe afdruk.
Verzamel genoeg afdrukken!
Bij terugkomst thuis leg je de verschillende
bladeren samen.
Kan je dingen herkennen?
Uitbreiding
Gebruik de vellen als grondstof om een collage te
maken. Wees creatief in je keuze maar benadruk
dat het een landschap moet zijn. Later kan je 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.

Aanbidding van het Lam Gods, uit het Lam Gods (detail)

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

Stuur een foto van het resultaat van jouw kunstwerk(en) naar
msk.educatie@stad.gent en/of deel zelf op Instagram of Facebook
met de hashtag #mskgent

bij je thuis
Schilderijen met moeder en kind zijn populair in
de middeleeuwen.
De mama is Maria, het kindje is Jezus. Op dit schilderij
houden twee engeltjes een prachtig versierd doek
vast. Kan je de gouden steekjes zien waarmee het doek
genaaid is?

Moeder en Kind
Doe-opdracht voor thuis:
Maak een mooie foto samen met je mama (of papa).
Gebruik lakens en dekens om rond je te wikkelen,
net zoals het kleed van Maria. Misschien kan je nadien
ook jouw foto natekenen, zoals jij het best kan!

De kleur van Maria’s kleed is belangrijk. Het is niet
toevallig blauw. De kleur blauw werd gemaakt van lapis
lazuli, een zeldzame steen uit Afghanistan. De steen werd
vermalen tot poeder en daarmee maakten Jan van Eyck en
zijn medewerkers de verf. De kleur blauw staat symbool
voor de hemel.
Als je goed kijkt, kan je op de geschilderde lijst de
woorden ‘ALC IXH XAN’ zien staan. Hiermee bedoelt Jan
van Eyck: Ik heb dit schilderij gemaakt ‘zoals ik het kan’.
Hij heeft zijn uiterste best gedaan.

Jan Van Eyck, Madonna bij de fontein, 1439, Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten, Antwerpen

Stuur een foto van het resultaat van jouw kunstwerk(en) naar
msk.educatie@stad.gent en/of deel zelf op Instagram of Facebook
met de hashtag #mskgent

bij je thuis
Jan van Eyck kreeg niet enkel opdrachten van hertog
Filips de Goede. Ook andere rijke mensen wilden graag
een portret laten maken door Jan van Eyck. Op de grote
panelen zien we Joos Vijd en Elisabeth Borluut. Zij hebben
bij Jan van Eyck het Lam Gods besteld. Daarom kregen ze
ook een plekje op het kunstwerk.
Joos Vijd was een rijke man. Dat kan je zien aan zijn mooie
rode mantel die met bont is afgewerkt. Ook zijn vrouw
Elisabeth draagt heel mooie kleren.
We weten niet wie deze man is met het blauwe
hoofddeksel; het is een kaproen. De man draagt een
zwart hemd dat met bont afgewerkt is. De kaproen
is geschilderd in kostbaar lapis lazuli, wat wijst op
rijkdom. De man houdt een ring vast. Hierdoor denken
we dat het een ‘verlovingsportret’ is. Deze man was
waarschijnlijk van plan om de ring cadeau te geven aan
zijn toekomstige bruid.

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

Portret
Doe-opdracht voor thuis:
In de tijd van Van Eyck droegen sommige mensen
een kaproen. Nu dragen we een pet, een haarband,
een muts… Teken of schilder jezelf met jouw favoriete
hoofddeksel. Geef jouw kunstwerk een titel en
onderteken het met jouw naam. Neem er een foto van,
als herinnering.
Zoek daarna een kistje of een doosje en verstop jouw
kunstwerk op een geheime plaats. Zo kunnen mensen
binnen honderden jaren zien welke hoofddeksels we
in het jaar 2020 droegen.

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

Stuur een foto van het resultaat van jouw kunstwerk(en) naar
msk.educatie@stad.gent en/of deel zelf op Instagram of Facebook
met de hashtag #mskgent

bij je thuis
Het Lam Gods bestaat uit verschillende houten panelen.
Het kunstwerk is al 588 jaar oud en bevindt zich in de
Sint-Baafskathedraal in Gent. Jan en Hubert van Eyck
maakten dit kunstwerk in hun atelier. Ieder jaar komen
er tienduizenden mensen van over de hele wereld het
kunstwerk bewonderen.
In de loop van de eeuwen waren de vele, vaak oude
vernislagen geel geworden en gebarsten. Daarom zijn
er in het museum sinds 2012 specialisten aan de slag
om het kunstwerk te restaureren. Met zelfgemaakte
wattenstaafjes verwijderen ze het vuile vernis. Ook
overschilderingen – dat zijn plaatsen waar men later
overheen heeft geschilderd – halen ze heel voorzichtig
weg. Zo kunnen we opnieuw het echte Lam Gods
bewonderen, zoals Hubert en Jan het geschilderd hebben.

Restauratie
Doe- opdracht voor thuis:
Wist je dat er een paneel van het Lam Gods gestolen is?
De diefstal gebeurde in het jaar 1934. Het is nog altijd
een groot mysterie waar het paneel ‘De rechtvaardige
rechters’ gebleven is.
Maak een opsporingsbericht en hang het uit aan je
raam of ga op zoek naar het paneel!

Hier zie je een foto van het lam voor de restauratie en
hetzelfde lam na de restauratie. Zie je de verschillen?

voor restauratie

na restauratie

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

Stuur een foto van het resultaat van jouw kunstwerk(en) naar
msk.educatie@stad.gent en/of deel zelf op Instagram of Facebook
met de hashtag #mskgent

bij je thuis
Adam en Eva leefden in het Paradijs. Ze waren er zo vrij dat
ze zelfs geen kleren aan hoefden. God vertelde dat Adam
en Eva het fruit van alle bomen mochten eten, behalve
het fruit van de boom van de kennis van goed en kwaad.
Op een dag ontmoette Eva een slang. De slang vertelde
haar over een boom waar heerlijk fruit aan groeide. Eva
lustte wel een stukje fruit en de slang bracht haar naar
de boom. De boom was sterk en aan de takken hingen
mooie sappige vruchten. De slang wees haar een heel
rijpe vrucht aan. Zonder aarzelen reikte Eva naar de
vrucht, trok hem van de tak en nam een hap. Ook Adam
nam een hapje van de heerlijke vrucht. De slang grijnsde.
Het was de boom van de kennis van goed en kwaad en de
vruchten eraan waren Verboden Vruchten die ze helemaal
niet mochten plukken. Als straf werden Adam en Eva
weggejaagd uit het Paradijs.

Zondeval
Doe-opdracht voor thuis:
Maak een appelsnack!
Ingrediënten
2 zoete appelen, kaneel, bakpapier
Recept:
1 Verwarm de oven op 100 graden.
2 Was de appelen en verwijder het klokhuis.
Snijd de appelen in dunne schijfjes.
3 Leg bakpapier op de bakplaat. Spreid de schijfjes
er op en sprenkel er kaneel over.
4 Bak de schijfjes 2 uur in de oven. Hou ze goed in
de gaten! Laat ze afkoelen buiten de oven, dan
worden ze lekker krokant.

Deze panelen zijn onderdelen van het Lam Gods. Kijk eens
naar de voeten van Adam! Zie jij het ook? Adam lijkt uit de
kader van het schilderij te stappen. Jan van Eyck kon zó
goed schilderen dat het lijkt alsof er een echte man uit het
schilderij stapt!

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

Stuur een foto van het resultaat van jouw kunstwerk(en) naar
msk.educatie@stad.gent en/of deel zelf op Instagram of Facebook
met de hashtag #mskgent

bij je thuis

Het hof
Doe-opdracht voor thuis: maak je eigen
wapenschild uit karton.
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.

Jan van Eyck leefde tijdens de late middeleeuwen,
honderden jaren geleden. Jan van Eyck was een
hofschilder, hij werkte voor een belangrijke persoon
van adel. Hertog Filips de Goede was zijn baas.
De hertog vertrouwde Jan van Eyck en gaf hem
allerlei (geheime) opdrachten.
Hier kan je het mes van Filips de Goede zien! Daarop
staan zijn lijfspreuk en zijn wapenschild met daarop
een leeuw. Dat staat symbool voor dapperheid.

–
–
–
–
–
–
–

Materiaal
karton
verf
penselen
gekleurd papier
crêpepapier
lijm
scharen

Opdracht
Maak een wapenschild van jouw familie op basis van de
karaktereigenschappen van je gezinsleden (babbelaar,
kwettervogel, dapper, lui, …).
2 Verdeel je wapenschild in evenveel delen als
gezinsleden. Als je gezin bv. vier leden telt, mama,
papa, zus en jezelf, dan verdeel je jouw schild in vier
delen. In elk vak teken je een dier of een voorwerp
dat sterk geassocieerd wordt met die persoon.
Vervolgens gebruik je 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 Je kan je wapenschild ophangen zoals in een echte
middeleeuwse zaal.
1

Naar Rogier van der Weyden, Portret van
Filips de Goede, tweede helft 15e eeuw.
Groeningemuseum, Brugge.

Doe-opdracht voor thuis: De Middeleeuwen
waren woelige tijden. Riddertroepen vochten
met elkaar om zo stukjes land te veroveren.
Maak een katapult met ijsstokjes en elastiekjes.
Volg de tekening hiernaast. Hoe ver kan jij
schieten?

Twee messen van Filips de Goede, midden
15e eeuw. Musée des Beaux-Arts, Dijon.

Stuur een foto van het resultaat van jouw kunstwerk(en) naar
msk.educatie@stad.gent en/of deel zelf op Instagram of Facebook
met de hashtag #mskgent

