VAN EYCK:
VRAAGSTUKKEN

Beste cultuurliefhebber,

dit is niet zo maar een quiz. Deze 10 vraagstukken over JAN VAN EYCK kan je
niet altijd zo maar voor de vuist oplossen. Ze zijn niet zo makkelijk. Dus het
inschakelen van hulpbronnen mag. Meer nog. Het is de bedoeling dat je om het
juiste antwoord te vinden je wat verdiept in het beeldend universum van JAN
VAN EYCK. Hiervoor kan je heel wat info terugvinden in vakliteratuur en op het
internet.

Je mailt voor 26 april enkel jouw antwoorden op de 10 vragen in een Word
document naar mijn mailadres peter.jonnaert@telenet.be

Mijn antwoorden op deze vraagstukken met wat bijkomende kunsthistorische
uitleg krijgen jullie later toegezonden. Dan kan je zelf zien wat je juist of fout
had. En wat je zoal hebt bijgeleerd.

Met dank aan Jan Van Eyck.

Veel succes!
Peter Jonnaert
Leerkracht Kunstgeschiedenis.

VRAAG 1
JAN VAN EYCK (1390-1441) was als beeldend kunstenaar actief onder het bewind van
één van de rijkste vorsten van Europa.
A. Wat is de naam van deze Bourgondische hertog?
B. Welke tijdgenoot van JAN VAN EYCK schilderde onderstaand portret?

VRAAG 2
JAN VAN EYCK schilderde in een periode toen adel en kerk hun exclusieve rol als
opdrachtgever verloren. De stedelijke bevolking –de burgerij- bestelde steeds vaker kunst.
Kunstenaars produceerden ook voor anonieme groepen klanten en werkten niet meer
uitsluitend voor specifieke opdrachtgevers met wie zij contracten afsloten over onderwerp,
materiaal, formaat, prijs etc. JAN VAN EYCK schilderde echter wel nog vaak in opdracht.
A. Wie zijn de twee opdrachtgevers hieronder afgebeeld?
B. Geef de titel van de twee schilderijen waaruit ze komen.

VRAAG 3
Hoe heet de stijl (eind 14e en begin 15e eeuw) die zich ontwikkelde in de laat-gotische
periode die voorafgaat aan Van Eyck in Bourgondië, Bohemen, Frankrijk en Italië.

VRAAG 4
A. Wat is de grote vernieuwing in de positionering van de figuur in ‘Man met rode
tulband’ (1443) van JAN VAN EYCK (1390-1441) als je dit vergelijkt met ‘Portret van
een jonge vrouw’ (ca 1440) van PISANELLO (ca 1395- ca 1455).
B. Wat is het verschil in effect dat VAN EYCK hiermee bereikt?

VRAAG 5
De betekenis van het realisme in de schilderijen van JAN VAN EYCK heeft weinig te maken
met technische of esthetische vooruitgang op het gebied van de uitbeelding tijdens de
vroege renaissance. Het heeft vooral te maken met een wijze van kijken naar de aardse
werkelijkheid vanuit een religieus standpunt die verschilt in de late gotiek en de vroege
renaissance. Omschrijf dat verschil.

A. Relatie met aardse werkelijkheid tijdens Late Gotiek (=periode voor Jan van Eyck): …
B. Relatie met aardse werkelijkheid vroege Renaissance (=periode van Jan van Eyck): …

VRAAG 6
Waarin verschilt de weergave van de ruimte in dit schilderij van JAN VAN EYCK met deze van
zijn Italiaanse tijdgenoot MASSACIO (1401-1428)? Vul hieronder aan:
A. JAN VAN EYCK: ……………………………. perspectief
B. MASSACIO: …………………………………. perspectief

VRAAG 7
Een andere optische revolutie van JAN VAN EYCK was het tegelijk versmelten in één
schilderij van visioen en werkelijkheid. Welke kunstgrepen paste hij toe om het lichamelijke
en het geestelijke, naadloos met elkaar te verweven? Geef een concreet voorbeeld te kiezen
uit onderstaande schilderijen.
A. Voorbeeld van suggestie ‘Visioen’:
B. Voorbeeld van suggestie ‘Werkelijkheid’:

VRAAG 8
JAN VAN EYCK heeft het olieverf-schilderen niet uitgevonden, maar technisch toch
aanzienlijk verbeterd. Hiermee verschilde het sterk met bvb de Italiaanse schilderkunst.
A. ‘Madonna met Kind’ (1470) van SANDRO BOTTICELLI (1445-1510) (linksonder)
is geschilderd met
…………..verf.
B. Benoem een concreet effect waarmee deze verftechniek zich onderscheidt van het
olieverfschilderij ‘Madonna bij de Fontein’ (1439) van JAN VAN EYCK (rechtsonder).

VRAAG 9
JAN VAN EYCK had naast HUBERT VAN EYCK nog twee naaste familieleden die ‘in
schildereyen deden grote zaken’. Hoe heten ze?
A.
B.

VRAAG 10
De veristische detailwerking van het licht in de schilderkunst bij JAN VAN EYCK is
vernieuwend en verbluffend. Geef twee concrete voorbeelden:
A.
B.

