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Vooraleer we op pad gaan zijn er enkele 
dingen die je misschien thuis al even 
kan voorbereiden:

 › Knip de puzzelstukken, achteraan de 
bundel, uit voor opdracht 7 en 10

 › Stop enkele zaken in je rugzak:
 ›  Kleurpotloden
 › Tekenpapier
 › Stoepkrijt
 › Een stuk fruit voor onderweg

Inleiding

Hallo! Mijn naam is Jan. Wat ben ik blij 
jou te ontmoeten! Ongeveer 590 jaar 
geleden werkte ik hier in deze prachtige 
stad, Gent. Ik was een heel bekende 
meester schilder. Zo bekend, dat de 
mensen vandaag nog staan aan te 
schuiven om het schilderij te komen 
bekijken dat ik maakte met mijn broer 
Hubert: het Lam Gods.

Ik zal je meenemen door mijn stad en 
zal je niet alleen prachtige kunstwerken 
laten zien, maar ik zal je ook helpen om 
zelf zo’n kunstwerken te maken! Wie weet 
ben je aan het einde van onze tocht wel 
zelf een meester schilder…

Ben je er klaar voor? Oké!  
Dan gaan we samen op pad!

Om meester schilder te worden, zijn er 
enkele voorwaarden waaraan je moet 
voldoen. We zullen deze testen tijdens 
onze tocht. Een meester schilder moet:

 › Fit zijn
 › Veel fantasie hebben
 › Goed kunnen onthouden
 › Goed kunnen kijken
 › Goed kunnen zoeken
 › Goed kunnen luisteren
 › Goed kunnen puzzelen
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Een meester schilder moet goed kunnen kijken 
en kunnen zoeken. Kan jij me helpen om de 
volgende bladeren te vinden op de Kouter? 
Deze planten staan allemaal afgebeeld op mijn 
beroemde schilderij het Lam Gods. Doe het 
veilig en blijf op het plein!

Zie je het witte huis op de hoek van de 
Vogelmarkt en de Koestraat? Het zou kunnen 
dat daar mijn schildersatelier was toen ik in 
Gent werkte. Mijn hoofd en het hoofd van mijn 
broer Hubert zitten verstopt in de gevel, kan jij 
ze vinden?

Zoals ik al zei moet een meester schilder ook 
fit zijn. Dit is de ideale plaats om dat even te 
testen. In het parkje zijn er enkele trampolines.

BEWIJS MAAR EENS HOE FIT JIJ BENT!  →

 › Spring 10 keer op je rechter been
 › Spring 5 keer op en neer en klap intussen in 
je handen… Boven je hoofd!

 › Spring 10 keer op je linker been
 › Maak 3 keer een koprol in het omliggende 
gras

 › Spring 5 keer op en neer met je armen naast 
je uitgestrekt

Heb je ze alle 3 kunnen vinden? Super! 
Dan gaan we even verder wandelen.

OPDRACHT 1 OPDRACHT 2

OPDRACHT 3

KOUTER VOGELMARKT

MAASEIKPLEIN
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Is het gelukt? Goed zo! Blaas even uit op de 
bankjes in het park en geef je ogen de kost aan 
de prachtige bloemen en planten in de buurt. Je 
kan ze allemaal vinden op mijn schilderij ‘Het 
Lam Gods’.
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Ik denk dat het nu wel eens tijd wordt om zelf aan de slag te gaan en een 
kunstwerkje te maken. Ik zal je nog een beetje helpen. Je hoeft enkel de 
cijfertjes in de juiste volgorde te verbinden. 

Als meester schilder moet je je model goede 
richtlijnen kunnen geven. Je moet ze goed 
uitleggen hoe en waar ze moeten gaan staan, 
welke houding ze moeten aannemen,… Laten we 
dat eens testen aan deze grote mural van Adam 
en Eva. Laat je begeleider(s) net als Adam en 
Eva poseren aan het schilderwerk en neem er 
een foto van. Upload de foto op Instagram en/
of Facebook met #MiniVanEyckWasHere. Ik ben 
benieuwd naar het resultaat!

Als meester schilder moet je goed kunnen 
rondkijken. Ga langs de kleine straatjes en 
steegjes naar het volgende schilderij. Pas op dat 
je de weg niet verliest! Af en toe zal je eens een 
straat moeten oversteken waar geen zebrapad 
is. Neem je begeleider(s) bij de hand en laat 
hen zien hoe je dat op een veilige manier doet! 
Veel succes!

Als je klaar bent, komt mijn lievelingsdier 
tevoorschijn. Wat is jouw lievelingsdier?

OPDRACHT 4

OPDRACHT 5 OPDRACHT 6

SINT-BAAFSPLEIN

MAGELEINSTEEG KLEINE STRAATJES
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Boven de luifel van dit huis kan je een 
wapenschild zien. Het is blauw met 3 lopende 
herten. Alle belangrijke families hadden zo’n 
wapenschild.  
 
KLEUR HET ONDERSTAANDE WAPENSCHILD IN.

Hier, aan deze brug, zitten er enkele munten in 
de grond. Toen ik in Gent verbleef, was hier een 
heel belangrijke handelsweg.  
 
Op hoeveel munten staat er een kerk of  
een kasteel afgebeeld?

Als schilder was ik in dienst van de graaf. 
De graaf, Filips de Goede en ik waren goede 
vrienden. Ik ben blij dat ik hem vandaag nog 
eens kan zien, hier, op deze gevel. 

Kan je de puzzel maken? Kan jij Filips de Goede 
(PB) vinden?

Nu is het tijd om een puzzel te maken. Haal je puzzelstukken 
boven die je thuis hebt uitgeknipt en ga aan de slag!

Als je klaar bent met de puzzel kan je even wat verder je 
stuk fruit opeten, met een prachtig zicht op de Graslei en de 
Korenlei. We zitten al halfweg!

OPDRACHT 7
J. VAN STOPENBERGHESTRAAT

ZIE PUZZEL P. 8  →

OPDRACHT 8
OPDRACHT 9

OPDRACHT 10

KORENMARKT GRASBRUG

BURGSTRAAT
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Nu heeft jouw familie ook haar eigen 
wapenschild!

ZIE PUZZEL P. 9  →
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Je bent al heel goed op weg om meester 
schilder te worden! Vooraleer ik begon te 
schilderen aan mijn schilderij het Lam Gods, 
moest ik eerst alle figuren tekenen. Er staan ook 
enkele kastelen op het schilderij. Hier op het 
Veerleplein staat een pracht van een kasteel: 
het gravensteen.  

KAN JIJ ALS OEFENING AL EENS EEN TEKENING 
MAKEN VAN DEZE BURCHT?

Ik heb heel mijn leven graag mooie verhalen gelezen en beluisterd. Één van mijn 
favoriete verhalen is het verhaal van Melusine. Vraag aan je begeleider(s) om dit verhaal 
even voor te lezen.

Er was eens, heel lang geleden, een jonge en knappe jager. Zijn naam was Pierre. Op één van zijn vele jacht-uitjes 
raakte hij verdwaald in het grote bos. Na lang ronddwalen kwam hij bij een bron. Aan die bron, op een grote 
rotsblok, zat een prachtige jonge dame: Melusine. Pierre was op slag verliefd op Melusine, ze was namelijk echt 
super knap. Hij vroeg haar onmiddellijk ten huwelijk, zo gaat dat nu eenmaal in sprookjes. Melusine zag Pierre 
wel zitten, dus ze stemde toe. Ze gaf hem één voorwaarde: ze zouden een gelukkig huwelijk hebben, met veel 
kindjes, als hij haar op zaterdag met rust zou laten en haar nooit zou zien. 

En zo gebeurde het. Melusine en Pierre hadden vele jaren een prachtig huwelijk met wel 5 kinderen en leefden 
nog lang en gelukkig! 

Maar… Pierre werd langzaam aan toch wel heel benieuwd naar wat Melusine allemaal uitsteekt op zaterdag. Hij 
kon zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen en volgde haar op een zaterdag naar het bos waar ze elkaar 
voor het eerst ontmoet hadden. Hij zag Melusine aan de bron veranderen van gedaante: ze werd een zeemeermin! 
Pierre was zo hard geschrokken, dat Melusine hem hoorde verschieten van achter de struiken. Hun blikken 
kruisten, Melusine sprong in het water, en werd nooit meer terug gezien.

OPDRACHT 11

Vandaag kan je Melusine nog vinden, hier op de Vrijdagmarkt. Kijk eens goed, ze 
staat als zeemeermin te prijken op een torentje. Kan jij haar vinden?

OPDRACHT 12

VEERLEPLEIN

VRIJDAGMARKT
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Als meester schilder moet je veel fantasie 
hebben. Ik probeer tijdens het schilderen achter 
elke figuur telkens een verhaal te verzinnen. 
Kan jij een verhaal verzinnen over de mensen 
onder het doek? 

Vertel het maar luidop, ik luister graag mee!

Proficiat! We zijn aan het einde gekomen van 
onze tocht. Je hebt alle opdrachten heel goed 
volbracht en verdient dus ook de titel van 
‘meester schilder’! 

Maak hier op de grond een tekening in 
stoepkrijt tussen de werken van alle andere 
meester schilders. Neem als je klaar bent een 
foto van jezelf samen met je kunstwerk en 
plaats het op Instagram en/of Facebook met 
#MiniVanEyckWasHere.

OPDRACHT 13

OPDRACHT 14 OPDRACHT 15

VRIJDAGMARKT

BIJ SINT-JACOBS
GRAFFITISTRAATJE

Toen ik in Gent werkte, waren er veel 
ambachten in de stad. Zo’n ambacht is wat we 
vandaag een ‘specialiteit’ zouden noemen. Zo 
zijn er specialisten in sporten, rekenen, Frans 
spreken, huizen bouwen, eten maken, of zoals 
ik: schilderen. Ieder ambacht had zijn eigen logo 
in de vorm van een wapenschild, net zoals de 
familie Borluut en jouw familie. 

SCHILDERS SCHIPPERS METSERS

KUNNEN JULLIE HET WAPENSCHILD VAN 
ONDERSTAANDE AMBACHTEN VINDEN?

We hopen dat jullie genoten van deze stadswandeling.  
Ga je graag eens met een gids mee op stap? Neem dan een kijkje op onze 
website www.ghentcityguide.be of volg @GhentCityGuide op Instagram en 
Facebook voor meer fraais van Gent, de ‘wijste’ stad van de wereld.
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Puzzel opdracht 7
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Puzzel opdracht 10


