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De mooiste boeken 
over Jan van Eyck

In dit fascinerende boek wordt het oeuvre van Jan van Eyck haarscherp onder 
de loep genomen. Ieder paneel is een levendige verzameling van mensen, 
voor werpen en luxestoffen, die zowel in de voor- als de achtergrond met 
ongelofelijke precisie worden weergegeven – of zo lijkt het toch. Dit boek 
onthult echter dat de ware kracht van Van Eyck in de suggestie lag: als een 
van de eersten begreep hij dat het menselijk brein in staat is om de visuele 
waarneming aan te vullen waar nodig.

De auteurs hebben tientallen details aan Van Eycks schilderijen ontleend 
en in hoofdstukken gegroepeerd. Zo komen onder andere natuur, architectuur, 
het dagelijkse leven, het goddelijke en de mens uitgebreid aan bod. Nooit 
eerder werd het oeuvre van Van Eyck zo treffend beschreven en afgebeeld.

Met een inleiding van Luc Tuymans en nieuw beeldmateriaal van 
het gerestaureerde Lam Gods-retabel. Derde, herziene druk aan een speciale 
Van Eyck 2020 prijs.  

Maximiliaan Martens is hoogleraar kunst geschiedenis aan de Universiteit 
Gent. Annick Born is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden aan de 
vakgroep Kunstwetenschappen van de UGent. Beiden zijn gespecialiseerd 
in de 15e- en 16e-eeuwse kunst van de Lage Landen.

Van Eyck
 in detail

 promotie

— Flyeractie

— Affiches

— Advertenties

— Grote Van Eyck-tentoonstelling in 
het Museum voor Schone Kunsten Gent 
(van 1 februari tot 30 april 2020)

— Van Eyck 2020: tal van activiteiten 
en tentoonstellingen rond Jan Van Eyck 
gedurende het hele jaar 2020

 sterke punten

— Scherp geprijsd

— Verrassende details

— Met nieuwe foto’s van 
het gerestaureerde Lam Gods

— Herziene teksten in het licht 
van de recente restauratie

— Van Eyck zoals u hem nooit eerder zag 
(en niet kan zien, zelfs niet in Gent!)
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COMPACT FORMAAT: 

256 p. | 19 × 15 cm | Hardcover

€ 14,90

NL ISBN 978-94-9303-932-2

EN ISBN 978-94-9303-923-0

256 p. | 32 × 25 cm | Linnen band 

met stof omslag

NL ISBN 978-94-6130-057-7 

en ISBN 978-94-6130-059-1

SPECIALE “VAN EYCK 2020” 

PRIJS € 34,90

(tot 30/4, daarna € 39,90)

Van Eyck
 in detail

Van Eyck
 in detail – compact

Haarscherpe analyse van details uit Van Eycks 
oeuvre die met het blote oog vaak niet waar 
te nemen zijn. Elk detailbeeld is voorzien 
van toegankelijke commentaar. Met nieuw 
beeldmateriaal na de restauratie en 
een speciale Van Eyck 2020 prijs (€ 34,90)!

Compacte versie van de herziene uitgave, 
aan een scherpe prijs.

nL en

9 789461 300577 9 789461 300591

nL en

9 789493 039322 9 789493 039230

Het retabel van het Lam Gods in de Gentse Sint-
Baafskathedraal behoort zonder enige twijfel 
tot de hoogtepunten van de schilderkunst uit de 
hele wereld. In vijf thematische hoofdstukken 
gidst Maximiliaan Martens u via paginagrote 
details langs het beroemde retabel. Het Lam 
Gods zoals u het nog nooit gezien heeft.

Voor de geïnteresseerde toeschouwer die meer 
wil weten over het meester werk van de ge-
broeders Van Eyck is er deze praktische gids. 
In een verhelderende tekst formuleert Peter 
Schmidt de betekenis en achtergrond van het 
beroemde altaarstuk. 

128 p. | 26,5 × 20 cm | Softcover

€ 17,90

NL ISBN 978-94-9303-933-9

Fr ISBN 978-94-9303-935-3

en ISBN 978-94-9303-934-6

De ISBN 978-94-9303-937-7

96 p. | 21 × 16,5 cm | Softcover

€ 12

NL ISBN 978-94-9181-906-3 

FR ISBN 978-94-9181-907-0 

EN ISBN 978-94-9181-908-7 

ES ISBN 978-94-9181-905-6 

DE ISBN 978-94-9181-911-7 

JP ISBN 978-94-9181-937-7 

Het Lam Gods
in detail

Het Lam Gods
de gids
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