
 

Jan Van Eyck 

 

 

 

Portret van een man met rode kaproen 1433 - National Gallery Londen 

wordt beschouwd als zelfportret van Jan Van Eyck 

 

De Van Eycks 

Het is eigenaardig dat van de gebroeders Jan en Hubertus Van Eyck zo weinig bekend is. 

Ze hadden nog een zuster Margaretha en een broer Lambrecht. 

Van hen is nog minder bekend, behalve dat we weten dat ze ook schilders waren en waarschijnlijk in 

het atelier werkten van Hubertus. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret_van_een_man_met_rode_tulband
https://nl.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_(Londen)


Zo ook Jan, die waarschijnlijk bij zijn broer Hubert begon als miniatuurschilder (vandaar het oudste aan 

Jan toegeschreven werk, de twee miniaturen in het Turijn-Milaan-Getijdenboek van 1380). 

Dit verklaart misschien ook de perfectie van het werk, “De Heilige Franciscus ontvangt de stigmata” 

dat amper 12,7 cm op 14,6 cm meet. 

Er wordt aangenomen dat de familie uit Maaseik kwam. Het zou kunnen dat Van Eyck misschien hun 

echte naam niet was maar verwijst naar Maas-Eyck! 

Waarschijnlijk werden ze aangetrokken door het machtige Vlaanderen waar ze zich hebben gevestigd 
(in Gent en Brugge) om te kunnen werken voor de toen rijken der aarde. 

Schilderijen weerspiegelden de pracht en praal en waren erg gegeerd. 

Hubert Van Eyck (ook geschreven Hubertus, Lubrecht, Ubrecht, Hubrecht) 

Hubert Van Eyck is geboren rond 1366 en sterft op 18 september 1426, dit is 6 jaar vóór de afwerking 

van het Lam Gods. 

In 1409 schildert ene ‘Meester Hubrecht’ in opdracht van een zusterklooster in Tongeren een altaar 
retabel. 

Hij kreeg in 1424-1425 de opdracht van Judocus Vijd voor het schilderen van “De aanbidding van het 

Lam Gods” (Sint-Baafskathedraal, Gent). 

We weten wel dat hij het ontwerp heeft gemaakt en het werk is begonnen, maar dat het na zijn dood 

werd afgewerkt door zijn broer Jan. 

Men gaat ervan uit dat de binnenpanelen van beide schilders zijn. 

De buitenpanelen die er later zijn bijgekomen zijn allen van de hand van Jan. 

Geen enkel schilderij kan met zekerheid aan Hubertus Van Eyck worden gekoppeld behalve dan 

misschien “De drie Maria's aan het graf “, toegeschreven aan Hubert van Eyck of aan Hubert en Jan 

samen (1425-1435, Museum Boijmans Van Beuningen)  

 

 

“De drie Maria's aan het graf “ 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_drie_Maria%27s_aan_het_graf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Museum_Boijmans_Van_Beuningen
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_drie_Maria%27s_aan_het_graf


Hubert van Eyck wordt in 1425 betaald voor twee ontwerptekeningen in opdracht van de magistraat 
van Gent. Naar aanleiding van een bezoek van de Gentse raadsheren aan de werkplaats van Hubert 
van Eyck krijgen zijn assistenten het gebruikelijke drinkgeld. 

Het testament van de Gentse patriciër Robert Poortier vermeldt een altaar retabel en een beeld van de 
Heilige Antonius die rond 1426 in de werkplaats van Hubert van Eyck worden gemaakt. 

In de late herfst van 1426 noteert de Rekenkamer van Gent de ontvangst van de boedelbelasting voor 
de schilder 'Lubrecht van Heyke' die in september gestorven is. Vermoedelijk werken de assistenten van 
zijn werkplaats onder toezicht van Jan van Eyck verder aan het Lam Gods. 

Zijn grafsteen bleef bewaard en bevindt zich in het museum voor stenen voorwerpen in de Sint-

Baafsabdij te Gent. 

 

Jan (Johannes) 

Geboren rond 1390. 

Hij is tussen 1422 en 1424 de hofschilder van Jan Van Beieren (1374-1425), graaf van Holland, Zeeland 

en Henegouwen. 

Er wordt verondersteld dat Jan van Eyck door Jan van Beieren werd ontdekt toen deze laatste nog prins-

bisschop van Luik (1389-1418) was, waarvan Maaseik en het Maasland toen deel uitmaakten. 

Jan van Eyck werkt samen met meerdere assistenten in de vorstelijke residentie in Den Haag, het 

Binnenhof. 

Na de dood van de graaf in 1425 komt Jan naar Brugge. 

 

Op 19 mei 1425 wordt hij hofschilder van Filips De Goede, hertog van Bourgondië waar hij veel 

decoraties in de residenties van de hertog heeft gerealiseerd. 

Hij wordt ‘valet de chambre' (kamerheer) van de hertog. 

In 1426 en 1427 was Jan van Eyck in Rijsel aan het werk. Mogelijk werkte hij er aan de decoratie van 
de muren van de hertogelijke residentie, het zogenaamde Palais Rihour. Wellicht was Jan van Eyck de 
"Johannes Peintre" die op het feest van Sint-Lucas (patroon van de schilders) in 1427 in Doornik werd 
ontvangen door het stadsbestuur en er erewijn kreeg aangeboden.  

Tijdens zijn verblijf aan het hof van Filips de Goede wordt hij vanaf oktober 1426 op verschillende 

diplomatieke missies gestuurd waarvoor hij grote sommen ontvangt. 

Wellicht ging het om missies, waarbij Jan onder meer de taak zou hebben gehad onderweg tekeningen 
en aantekeningen te maken die dienst konden doen voor toekomstige militaire campagnes van de 
hertog. Kennis over de ligging van wegen, rivieren, passen, bergketens, bronnen, steden en fortificaties 
waren erg waardevol voor het plannen van militaire operaties. 

Men vermoedt dat de kunstenaar via Italië een bedevaart naar het Heilig Land maakt. Dit kan misschien 

de oosterse landschappen en gebouwen verklaren in sommige werken, waaronder in “Het Lam Gods”, 

zo ook de exotische fauna en flora in zijn schilderijen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsbisdom_Luik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prinsbisdom_Luik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijsel
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palais_Rihour&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucas_(evangelist)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doornik


 

Van oktober 1428 tot december 1429 is hij op diplomatieke missie naar Portugal in verband met de 

onderhandelingen voor het huwelijk van de hertog met Isabella van Portugal. 

Jan maakt twee schilderijen van de prinses voor Filips De Goede. 

Tussen 1430 en 1432 treedt Jan regelmatig op als inspecteur van de werken in het kasteel van de hertog 

in Hesden om de decoratiewerken op te volgen. 

Gezien zijn engagementen voor de hertog begint hij maar omstreeks 1430 aan de voltooiing van “Het 

Lam Gods”. 

Vanaf 1431 vestigde Van Eyck zich in Brugge. In 1432 bewoont hij een voornaam huis in de Nieuwstraat, 
parochie Sint-Gillis (nu Gouden-Handstraat nr. 6). 

In datzelfde jaar ontving hij er de Brugse raadslieden in zijn atelier. Hij schilderde in opdracht van 
Italiaanse kooplieden, van leden uit de hogere clerus en van edellieden.  

Op 6 mei 1432 wordt het Lam Gods in de Sint-Janskerk, de huidige Sint-Baafskathedraal, ingehuldigd.  

In 1433 trouwt Jan van Eyck met Margaretha. Samen hebben ze twee kinderen, een zoon Philippot 
(°1434), vernoemd naar zijn peter Filips de Goede, en een dochter Livina. Na de dood van de Jan 
betaalde de hertog nog een toelage aan zijn weduwe, en in 1449 betaalde de hertog om de dochter, 
Livina van der Eecke, te laten intreden in het Sint-Agnesklooster van Maaseik.  

Dit wijst er op dat de banden tussen de familie Van Eyck en hun streek van herkomst nog intens moeten 
zijn geweest, zelfs na de dood van Jan.  

In 1434 werkt Jan In Brugge aan het polychromeren en vergulden van de standbeelden van de graven 

van Vlaanderen op de gevel van het stadhuis. 

In 1435 zet de hertog zijn jaarlijkse vergoeding om in een levenslange rente, en verhoogt de som tot 
een veelvoud ervan.  

Op verzoek van Filips de Goede reist van Eyck naar het Vredescongres in Atrecht (Arras) om er de 
deelnemers te portretteren.  

In 1436 heeft de Brugse opstand tegen Filips De Goede plaats. Jan moet met zijn gezin vluchten wegens 

zijn trouw aan de hertog. 1438 wordt de orde hersteld en Jan komt terug naar Brugge 

Jan sterft eind juni 1441 en wordt begraven in de Sint-Donaaskerk in Brugge, waar door bemiddeling 

van zijn broer Lambrecht een grafmonument werd opgericht. Zijn weduwe ontvangt van de hertog als 

financiële steun een eenmalige vergoeding ter waarde van de lijfrente van haar overleden man. 

Voor zijn werk zijn verschillende superlatieven gebruikt. 

Dit is er één van: 

Onvoorstelbaar realisme met precisie in de diepte, in een voor zijn tijd onbekende wereld van bijna 

fotografisch detail, met olieverf als medium, een optische revolutie” 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden-Handstraat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Agnetenklooster_(Maaseik)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaseik


De werken van Jan Van Eyck 

 

De werken die door alle specialisten aan hem zijn toegeschreven 

 

Portret van een man met rode kaproen, 1433 

National Gallery Londen 

 

 

 

Portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw, 1434 

National Gallery Londen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret_van_een_man_met_rode_tulband
https://nl.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_(Londen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_(Londen)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_a_Man_by_Jan_van_Eyck.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Van_Eyck_-_Arnolfini_Portrait.jpg


 

 

Portret van Boudewijn van Lannoy, kamerheer van Filips De Goede, circa 1435 

Berlijn, Gemäldegalerie 

 

 

 

Portret van Margareta van Eyck, echtgenote van Jan Van Eyck, 1439 

Groeningemuseum, Brugge 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret_van_Boudewijn_van_Lannoy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie_(Berlijn)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groeningemuseum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Portrait_of_Margaret_van_Eyck.jpg


 

 

Portret van Jan de Leeuw, edelsmid, deken van de gilde van goud- en zilversmeden in Brugge, 

vriend van Jan Van Eyck, circa 1436 

Kunsthistorisches Museum Wenen – Gemäldegalerie 

 

 

 

Portret van een man of  Léal souvenir of Tymotheos, 1432 

The National Gallery  London 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugge


 

 

De Annunciatie, circa 1434 - 1436 

De National Gallery of Art, Washington DC 

 

 

 

Madonna bij de fontein, 1439 

KMSKA, Antwerpen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/National_Gallery_of_Art,_Washington,_DC


Er bestaat nog een tweede “Madonna bij de fontein” uit 1440. Dit exemplaar behoort tot de private 

collectie van de New Yorkse staalmagnaat Henri Clay Frick (1849 - 1919) en lijkt als twee druppels water 

op de versie in Antwerpen. Het komt waarschijnlijk uit het atelier van Van Eyck. 

 

 

 

De Heilige Barbara van Nicomedië, 1437 

KMSKA, Antwerpen 

 

 

De Annunciatie diptiek, circa 1433 - 1435 

Museo Nacional Thyssen - Bornemisza, Madrid 



 

 

De Maagd van kanselier Rolin , 1435 

Parijs, Louvre 

 

 

 

Lucca Madonna, circa 1437, 

Frankfurt am Main, Städel Museum 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Maagd_van_kanselier_Rolin
https://nl.wikipedia.org/wiki/Louvre
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lucca_Madonna
https://nl.wikipedia.org/wiki/St%C3%A4del_Museum
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_van_Eyck_-_Lucca_Madonna_-_Google_Art_Project.jpg


 

 

Madonna met kanunnik Joris van der Paele, 1436,  Brugge, Groeningemuseum 

 

 

 

Dresdens Altaar, circa 1437 Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister - de binnenluiken 

De buitenluiken gelijken zeer sterk op de twee figuren van de De Annunciatie diptiek, circa 1433 - 

1435 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Madonna_met_kanunnik_Joris_van_der_Paele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groeningemuseum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie_Alte_Meister


 

 

Maria met kind in een kerk, circa 1438-1440 Berlijn, Gemäldegalerie 

 

                                                       

 

         Portret van kardinaal Albergati, circa 1438                      Studie van het portret van de kardinaal,     

                 Wenen, Kunsthistorisches Museum                                                       1431 of 1435 

                                                                                                                     Dresden, Kupferstichkabinett 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maria_met_kind_in_een_kerk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie_(Berlijn)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret_van_kardinaal_Albergati
https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret_van_kardinaal_Albergati
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kunsthistorisches_Museum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kupferstichkabinett_Dresden
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_van_Eyck_-_The_Madonna_in_the_Church_-_Google_Art_Project.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_van_Eyck_-_Kardinal_Niccol%C3%B2_Albergati_-_Google_Art_Project.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_van_Eyck_-_Portrait_of_Cardinal_Niccol%C3%B2_Albergati_-_Google_Art_Project.jpg


 

 

 

Het Lam Gods,1432 

Gent, St-Baafskathedraal 

 



De werken die door de meeste experts worden erkend als werk van zijn hand. 

 

Naast deze werken die beschouwd worden als eigen werk van Jan (meestal door hem gesigneerd) zijn 

er nog zogezegde problematische werken die meestal ook aan Jan van Eyck toegeschreven, hoewel er 

onder kunsthistorici nog steeds discussie is over de vraag of ze werkelijk van zijn hand zijn of dat ze het 

werk zijn van ateliermedewerkers of navolgers. 

Felomstreden zijn de aan Jan toegewezen miniaturen in het Turijn-Milaan-Getijdenboek, “De geboorte 

van Johannes de Doper en De doop van Christus” en de “Dodenmis en Begrafenis”. 

Moderne onderzoekers hebben ontdekt dat de miniaturen door verschillende "handen" gemaakt zijn 

en dat ze waarschijnlijk uit de jaren 1440 (dus na de dood van Jan van Eyck) dateren. Vandaag wordt 

er meestal van uitgegaan dat Brugse navolgers van Jan van Eyck modellen hebben gekopieerd die Jan 

van Eyck zelf had gemaakt. 

 

 

 

Het getijdenboek van Turijn-Milaan, circa 1420 - 1440 

Palazzo Madama, Turijn 

 

 

Verder zijn er nog de atelierwerken die worden toegeschreven aan ateliermedewerkers of navolgers 

van Jan van Eyck, mogelijk op basis van voorbeelden of verloren gegane werken van Jan. 

Er bestaan ook verschillende kopieën van verloren gegane schilderijen van de meester. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Turijn-Milaan-Getijdenboek


 

 

De Heilige Franciscus ontvangt de stigmata, circa 1430 - 1432 

Philadelphia Museum of Art, John G. Johnson Collection 

 

 

 

 

De Heilige Franciscus ontvangt de stigmata, circa 1435 - 1440 

Galleria Sabauda, Turijn 

Het werk uit Turijn wordt toegeschreven aan zijn atelier en zijn medewerkers 

 

 

 



 

Portret van een man met blauwe kaproen, circa 1428-30 

Muzeul National Brukenthal, Sibiu, Roemenië                                                                                

 

 

 

Portret van Giovanni di Nicolao Arnolfini, circa 1438 

 Berlijn, Gemäldegalerie 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Portret_van_Giovanni_di_Nicolao_Arnolfini
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gem%C3%A4ldegalerie_(Berlijn)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_van_Eyck_-_Portrait_of_Giovanni_Arnolfini_-_WGA7608.jpg


 

 

Madonna van Jan Vos (na Van Eycks dood door een ander voltooid, waarschijnlijk in het atelier van 

Van Eyck) circa 1441-1443, 

 New York, Frick Collection 

 

 

Paul Bruynooghe 

 

Geraadpleegde bronnen:  

- Tout l’oeuvre peint des Van Eyck uit de reeks « les classiques de l’art”, uitgeverij Flammarion, 
uitgave 1969 

- Vlaamseprimitieven.vlaamsekunstcollectie.be/nl/biografie/jan-van-eyck 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Madonna_van_Jan_Vos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Frick_Collection

