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“There will never 
be another show of 
Northern Renaissance 
master Jan Van Eyck 
like the one about to 
open in Belgium.”

Naomi Rea, Artnet
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‘Vlaamse Meesters’ is voor Toerisme Vlaanderen een 
essentiële beleidslijn met als doel het land te beleven waar  
de wereldberoemde Vlaams Meesters thuis zijn. Renaissance
schilder Jan Van Eyck is wellicht ons allergrootste kunstgenie. 
Zijn grootste werk, De Aanbidding van het Lam Gods, is gemaakt 
voor onze Gentse SintBaafskathedraal en is er na 600 jaar nog 
altijd te zien. 

Met de tool van de hefboomprojecten honoreerde Toerisme 
Vlaanderen 2 grote Gentse projecten: een bezoekerscentrum Lam 
Gods in de kathedraal en de grootste Van Eycktentoonstelling 
ooit in het Museum voor Schone Kunsten Gent. De jarenlange 
restauratie van het Lam Gods was de katalysator. De Stad Gent 
bouwde er op gepaste wijze een themajaar rond.

Het Van Eyckjaar 2020 startte op 1 februari met de ten
toonstelling, indrukwekkend en zonder weerga. Het beloofde 
een grandioos cultuurfeest te worden van en door de Gente
naars en voor iedereen, maar op 13 maart ging de eerste corona
lockdown in. Toch gingen we koppig door. Zo zijn wij Gentenaars 
nu eenmaal. Toegegeven, het werd een heel ander themajaar 
dan gepland. Het werden er zelfs twee. Maar de fundamentele 
doelstelling werd bereikt. De begrippen Van Eyck, Lam Gods 
en Gent zijn voortaan onverbrekelijk met elkaar verbonden. 
Dit rapport doet het relaas van ons EyckiaansGentscorona 
avontuur. Leer ervan en geniet vooral geregeld van uw Gent.

MATHIAS DE CLERCQ
Burgemeester Stad Gent
 
SAMI SOUGUIR
Schepen van Cultuur,  
Stadsontwikkeling  
en Ruimtelijke Planning

BRAM VAN BRAECKEVELT
Schepen van Netheid,  
Toerisme, Werk en Feesten

VOORWOORD
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Van  
Eyck-jaar
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HOE HET  
BEGON

Een van de meest iconische kunstwerken 
ooit gemaakt, wordt in 1432 voor het eerst getoond 
in Gent. Dat was tijdens de doopplechtigheid van 
de zoon van Filips de Goede, de Bourgondische 
hertog die de geschiedenis zal ingaan als de grote 
hertog van het westen. Het unieke kunstwerk 
is het veelluik De Aanbidding van het Lam Gods, 
geschilderd door de grootste kunstenaar van de 
15de eeuw, Jan van Eyck. (Ondertussen weten we 
dat het ook aangezet werd door zijn broer Hubert.) 
Bijna 600 jaar later is het kunstwerk nagenoeg 
integraal nog altijd te zien op diezelfde oorspron
kelijke plek in onze stad: toen de SintJanskerk, nu 
de SintBaafskathedraal.

Gent is in die tijd de hoofdstad van het graaf
schap Vlaanderen. Het is de meest welvarende en 
dichtst bevolkte regio van het noorden van 
Europa. Alleen Parijs is dan nog groter dan Gent.

Dat het werk hier nu nog bestaat, is een 
mirakel op zich. Zeker na de beeldenstorm van 
1566 en de calvinistische kerkenzuivering van 1578, 
waarbij nagenoeg alle middeleeuwse kerkelijke 
interieurs in Gent worden vernietigd. Ook in de 
17de en de 18de eeuw kent Vlaanderen tiental
len jaren oorlog, waarbij Gent herhaaldelijk door 
Franse troepen bezet wordt. Na de Franse Revo
lutie wordt Vlaanderen bij Frankrijk geïncorpo
reerd en het kerkelijk bezit door de Franse staat 
geconfisqueerd. In de 20ste eeuw razen 2 wereld
oorlogen door Europa en telkens wordt Gent door 
de Duitsers bezet. Delen van het paneel worden 
in de Franse periode verkocht en komen in het 
museum van Berlijn terecht. Ze keren terug naar 
Gent als onderdeel van de schadevergoeding die 
België ontvangt door het Verdrag van Versailles 
na de Eerste Wereldoorlog. Tijdens de Tweede 
Wereldoorlog nemen de nazi’s het Lam Gods mee 
en verbergen de panelen in de zoutmijnen van 
Altaussee. Inderdaad een mirakel dus dat het 
Lam Gods nu nog bestaat.

De voorbije jaren werd het kunstwerk nauw
gezet gerestaureerd en in 2020 zou die restauratie 
klaar zijn. Dat kon niet onopgemerkt voorbijgaan. 
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Unieke momenten moet je met volle teu
gen vieren. De kerkfabriek van de kathedraal gooit 
zich in een ongelooflijk avontuur met de realisatie 
van een gloednieuw state of the art bezoekers
centrum: een museum voor het Lam Gods in de 
kathedraal. Het Museum voor Schone Kunsten 
van zijn kant, dat al die jaren de restauratie
campagne van het Lam Gods gehuisvest heeft, 
durft het aan een tentoonstelling in te plannen 
waarin het oeuvre van Jan van Eyck zo volledig 
mogelijk zal worden bijeengebracht. Nooit eerder 
was dit gebeurd.

Mission impossible? Niet als de Stad Gent 
beslist mee de uitdaging aan te gaan. Nogmaals, 
unieke momenten moet je vieren met stijl. Het 
Lam Gods en zijn wereldberoemde schepper Jan 
Van Eyck is een cultuurtoeristisch themajaar met 
internationale uitstraling meer dan waard. Kerk
fabriek, MSK en Cultuur Gent gaan voortaan 
samen op avontuur. En dat het een avontuur is 
geworden, dat lees je in de volgende blad zijden. 
Met 2 duizelingwekkende hoogten en diepe 
corona laagten, maar vooral met een legacy om u 
tegen te zeggen.

INTERNATIONALE  
PROFILERING

Al snel wordt duidelijk dat een Van Eyckjaar 
op natuurlijke wijze spoort met de internatio nale 
profilering van de Vlaamse Meesters door Toerisme 
Vlaanderen. Met 3 opeenvolgende thema jaren 
realiseert Vlaanderen de ambitie om het imago 
van het toerisme naar Vlaanderen te vernieuwen 
door het authentieker te maken en beter te laten 
aansluiten bij de culturele identiteit van ons land. 
In Vlaanderen zijn de Vlaamse Meesters thuis. 
Antwerpen bijt in 2018 de spits af met ‘Antwerpen 
Barok. Rubens inspireert’, waarna Brussel in 2019 
volgt met het Bruegeljaar en Gent zorgt voor een 
unieke finissage rond Jan Van Eyck.

Toerisme Vlaanderen zorgt voor de brood
nodige financiële ondersteuning van de 2 hef

boom projecten: de groots opgezette Van Eyck 
tentoonstelling in het MSK en het nieuwe 
bezoekerscentrum in de SintBaafskathedraal. 
Maar vooral de kerkfabriek voor zijn bezoekers
centrum en de Stad Gent voor de peperdure ten
toonstelling nemen het financieel risico.

Een themajaar duurt 12 maanden en de 
grote uitdaging bestaat erin de aandacht de hele 
periode op een hoog niveau te houden. De meeste 
themajaren starten als een sneltrein, maar muteren 
gaandeweg tot een trein der traagheid om uitein
delijk meer en meer te vervagen tot ‘het is er wel, 
maar niemand voelt het nog’.

De uitdaging om dat beter te doen, 
wordt neergelegd bij ons, Cultuur 

Gent. Om 12 maanden Van Eyck-jaar 
op het verwachte niveau te brengen 

en te houden, is een ijzersterke  
conceptuele verhaallijn essentieel,  

een narratief dat de ganse stad  
blijvend begeestert, de middeleeuwse 

stad van Van Eyck verbindt met de 
kunstenaars en de creatievelingen van 
vandaag. Maar, net zo goed moet het 
allemaal het potentieel hebben om  
de cultuursector en de toeristische 
sector te prikkelen om zelf ook een 
inhoude lijk programma te maken,  

geïnspireerd op het Lam Gods.

Daarnaast moet een shop & meetingpoint 
uit de grond gestampt worden dat ver boven een 
platte tourist trap staat. We moeten de stad als 
het ware in scène zetten om het Lam Gods en Jan 
Van Eyck visibel te maken in Gent en daarnaast 
ook nog een eigen stimulerend programma ont
wik kelen. Samen met Visit Gent en Toerisme 
Vlaanderen wordt bovendien een communicatie
campagne op poten gezet met verreikende ambi
ties, zowel lokaal, nationaal als internationaal.
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Het evaluatierapport dat hier nu voorligt, 
kijkt terug op wat voorbij is. Op een Van Eyckjaar 
dat er door corona helemaal anders uitzag en 2 jaar 
duurde in plaats van een. Al heeft corona ons pijn 
gedaan, we zijn trots op het resultaat. Hoe dan ook. 

In het bijzonder willen we nu al meegeven 
dat het allemaal tot stand is gekomen door de 
enthousiaste samenwerking van een ontelbaar 
aantal partners: het stadsbestuur, het provincie
bestuur, Cultuur Gent, Visit Gent, Puur Gent, Toe
risme Vlaanderen, Toerisme OostVlaanderen, het 
MSK, de kerkfabriek van SintBaafs, het Design 
Museum, Historische Huizen Gent, de andere 
musea, de sociaalculturele sector, kunstenaars 
en makers, gidsen, festivals, horeca, Rederij De 
Gentenaer, de weergaloze Filip van de gelijk
namige frituur aan het Groot Vleeshuis, verschil
lende uitgeverijen en nog zoveel anderen aan wie 
we hier uitdrukkelijk hulde brengen.

Het was een jaar voor de Gentenaar én voor 
de toerist, voor de cultuurliefhebber én voor wie 
toevallig niets te doen had. Iedereen werd aan
ge sproken en betrokken. Het is onze zeer onbe
scheiden mening dat de vibe van het Van Eyckjaar 
doorheen de hele stad de coronatijd voor de Gen
tenaars een stuk draaglijker heeft gemaakt en 
voor relevante inhoud heeft gezorgd in de strijd 
tegen de leegte van de virustijd. Omdat cultuur 
‘saai’ verandert in ‘boeiend’!

SCOPE VAN DIT EVALUATIERAPPORT
Deze evaluatie gaat over de coördinatie van 

het Van Eyckjaar door Cultuur Gent. 
Over de tentoonstelling in het MSK, het 

bezoekerscentrum en het project Vlaamse Mees
ters zijn afzonderlijke marktonderzoeken en eva
luaties gemaakt die online raadpleegbaar zijn.

if you like art  
– you will love

this show
– BBC, 27.12.2019
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WAAROM  
& DOELSTELLINGEN 

Doelstellingen 
… toen we van corona nog  
niet gehoord hadden 

We willen het Lam Gods, Van Eyck en Gent 
structureel met elkaar verbinden. Het Lam Gods 
verankeren in het DNA van onze stad. Uit stu
dies vooraf is gebleken dat meerwaardezoekers 
wereldwijd het Lam Gods meestal wel kennen, 
maar niet of nauwelijks weten dat het in Gent 
te zien is. Met het Lam Gods heeft Gent goud in 
handen. We willen daarom dat het Lam Gods, Van 
Eyck en Gent een en hetzelfde narratief worden, 
net zoals de Mona Lisa onlosmakelijk met Parijs 
verbonden is. 

Met het project Vlaamse Meesters wil  
Toerisme Vlaanderen in drie opeenvolgende thema
jaren drie miljoen toeristen naar Vlaanderen bren
gen, bekoren met kunst en cultuur en de Vlaamse 
Meesters ook bij de Vlamingen zelf bekender 
maken. In het verlengde van die Vlaamse ambitie 
wil Gent een cultuurtoeristische mijlpaal creëren 
voor de stad, zoals het Keizer Kareljaar in 2000 
eveneens een boost heeft gebracht voor de ontwik
keling van de culturele en de toeristische sector, 
vooral inzake productontwikkeling. We willen  
het imago van Gent als cultuurtoeristische stad 
blijvend versterken, vooral een duurzame en  
kwalitatieve boost geven. 

WAT WE ONS VOOR-
GENOMEN HADDEN ...:
“Denk vooraf goed na over 
wat je wilt bereiken. Het 
evenementiële is leuk, maar 
is vooral een middel om 
het doel te bereiken. Denk 
vanaf het begin na over het 
einde en wat erna. Wat wil 
je bereiken en wat wil je na 
afloop overhouden.” 

Vandaar … 
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Doelgroepen

 – DE GENTENAARS zelf. We willen een grote 
betrokkenheid en participatie realiseren 
van de Gentse bevolking, niet alleen als 
bezoekers maar ook als makers van Gent. 

 – BEZOEKERS uit binnen en buitenland.

DE GENTENAARS BEZOEKERS

Doelstellingen van 
Toerisme Vlaanderen 
met het project Vlaamse 
Meesters 

 – Het Vlaamse Meestersaanbod biedt binnen 
en buitenlandse bezoekers een hoogstaande 
kwalitatieve beleving. 

 – De bekendheid van Vlaamse Meesters bij 
internationale toeristen neemt toe. 

 – Vlaanderen trekt meer internationale cul
tureel meerwaardebezoekers met interesse 
in de Vlaamse Meesters aan.

 – De fierheid van de Vlaming over de Vlaamse 
Meesters neemt toe. 

“Dit is wereld- 
patrimonium van 
een verbluffende 

schoonheid.” 
– Johan De Smet, curator
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INTERNATIONALE BEKENDHEID  
 VOOR ONZE VLAAMSE MEESTERS

“Het huidige Vlaanderen was ooit de bakermat van toonaangevende 
kunst en cultuur. Al sinds de late middeleeuwen dwingen Vlaamse Mees-
ters internationaal bewondering af met hun vakmanschap, creativiteit en 
technische innovaties. Jan Van Eyck, Pieter Bruegel en Peter Paul Rubens 
ondernamen reizen in Europa en hun werken zwermden over de wereld uit. 
In de meest prestigieuze museumverzamelingen ter wereld zijn zij vandaag 
nog steeds de beste ambassadeurs voor Vlaanderen. 

De voorbije jaren boden zich enkele unieke kansen aan om die inter-
nationale bekendheid en reputatie van onze Vlaamse Meesters toeristisch te 
verzilveren. De restauratie van het ‘Lam Gods’ in de Sint-Baafskathedraal, 
een Barokjaar in Antwerpen en het 450ste jaar van het overlijden van 
Bruegel boden een uniek momentum om voor onze Vlaamse Meesters naar 
Vlaanderen af te reizen. Het Vlaamse Meesters-project was een speerpunt-
project voor Toerisme Vlaanderen en vormde de focus van onze organisatie 
de voorbije jaren. Zo zette Toerisme Vlaanderen een nieuw investeringspro-
gramma op en zochten we naar hefboomprojecten rond het thema Vlaamse 
Meesters. Binnen dat programma werden zowel infrastructuurprojecten 
gelanceerd als een wervend internationaal evenementenprogramma dat in 
2018, 2019 en 2020 alle hefboomprojecten met elkaar verbond. Omdat de 
corona-epidemie ons ertoe dwong om het initieel laatste evenementenjaar 
2020 grotendeels ‘on hold’ te zetten, besloot de Stad Gent om in 2021 
gewoon verder te doen. Zo kreeg ook het programma in het teken van Jan 
Van Eyck de verdiende aandacht. Bij zowel de geselecteerde hefboompro-
jecten als het evenementenprogramma lag de focus op de oude meesters, 
maar ook projecten die de link leggen tussen de oude Vlaamse Meesters en 
de hedendaagse disciplines waarin we excelleren, kwamen aan bod. Denk 
maar aan hedendaagse kunst, ‘street art’, mode en fotografie. 

Naast een straffe programmering rust het succes van het project 
ongetwijfeld op de sterke samenwerkingsverbanden die werden opgebouwd 
op verschillende niveaus. (…) 

De internationale communicatiecampagne die samen met de part-
ners werd opgezet en uitgevoerd, zorgde bovendien voor een fantastische 
internationale uitstraling van het project. We hebben de Vlaamse Meesters 
de voorbije jaren internationaal op de kaart gezet en konden bezoekers 
verwelkomen van over heel de wereld. Een resultaat waar we met zijn allen 
terecht trots op mogen zijn.”

PETER DE WILDE
Administrateur-generaal van Toerisme Vlaanderen
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PROJECT- 
STRUCTUUR  
& BUDGETTERING

Projectstructuur
Het tweejarige Van Eyckjaar in Gent was 

het resultaat van een brede samenwerking tus
sen het Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, 
andere stadsdiensten van de Stad Gent en vele 
partners. Iedereen vermelden die meegewerkt 
heeft, is ronduit onmogelijk. Toch permitteren 
we ons om enkele organisaties en enkele mensen 
even in het zonnetje te plaatsen.

Cultuur Gent en Visit Gent waren de trek
kers. Schepenen Sami Souguir (cultuur) en Bram 
Van Braeckevelt (toerisme) de politieke verant
woordelijken. Astrid Van Ingelgom de projectleider. 
Vicky Van Daele en Philippe Lefebvre de toeris
tische marketeers. Toerisme Vlaanderen leverde 
essentiële Vlaamse ondersteuning. Ludo Collin 
was de bezieler van het nieuwe bezoekerscentrum 
in de kathedraal. Frederica Van Dam de stille 
kracht achter de unieke tentoonstelling in het 
MSK.

Scan de QR code en beluister de terugblik van 
LUDO COLLIN. Het interview is uitgeschreven 
op p. 72. 
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BUDGET EN EINDRESULTAAT

UITGAVEN
Voor de realisatie van een verbindend the

majaar trok de Stad Gent 2 miljoen euro uit.
Een miljoen euro werd geïnvesteerd in de 

organisatie van het themajaar, dat uiteindelijk 
over 2 kalenderjaren werd uitgespreid, en nog 
eens een miljoen euro werd besteed aan de natio
nale en internationale promotie ervan.

INKOMSTEN
De verwachtingen waren dat de Stad Gent 

die investering zou kunnen terugverdienen voor
namelijk door een eenmalige stijging van de city
taks op verblijf.

De coronapandemie in 2020 en 2021 veroor
zaakte echter een sterke terugval van het toerisme 
wereldwijd en uiteraard ook in Gent. In plaats van 
bijkomende inkomsten te kunnen realiseren via 
de citytaks op verblijf, vielen die inkomsten zwaar 
tegen. Verschillende hotels sloten zelfs tijdelijk 
hun deuren. Het betalen van citytaks werd in 2021 
bovendien door de Stad Gent voor 3 maanden 
kwijtgescholden als ondersteuning van de logies
sector tijdens de coronacrisis. Van eenmalige bij
komende inkomsten kwam dus niets in huis.

Door het tijdelijk wegblijven van de toeris
ten en enkele verplichte coronasluitingen haalde 
de prachtige en centraal gelegen Van Eyckshop 
evenmin de verwachte omzet. Door de bijkomende 
inspanning om de shop een jaar langer open te 
houden, kon in totaal toch nog een omzet van 

Scan de QR code en beluister  
de terugblik van ASTRID VAN INGELGOM. 
Het interview is uitgeschreven op p. 61. 
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€ 65.000
sponsoring

€ 240.000
mediadeals

300.000 euro worden gerealiseerd met een winst 
van 30.000 euro.

Inzake sponsoring en subsidiëring ontwik
kelden het MSK en de kathedraal een eigen stra
tegie, waardoor de mogelijkheden om zonder die  
2 magneten nog eens bijkomende funding te vin
den voor het themajaar, beperkt bleven. In totaal 
werden toch nog 65.000 euro financiële spon
soring gerealiseerd en 240.000 euro mediadeals.

INKOMSTEN 
VAN EYCK-SHOP

€ 30.000
winst

€ 300.000
omzet

CONCEPT  
OMG! VAN EYCK 
WAS HERE –  
‘THE MAKING OF’ 
& HET VERHAAL

© STAD GENT, FOTO PATRICK HENRY
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THE MAKING OF

We schreven een sterk verhaal.
We startten met een concept, verzamelden alle mogelijke ideeën, destilleerden 

daaruit wat aansloot bij het concept. We maakten keuzes. En we bleven bij de les en 
hielden het concept zuiver.

Ons verhaal was authentiek, creatief en origineel. Voor elk wat wils, zodat ieder
een zich aangesproken voelde.

We lieten het spontaan groeien, maar hielden de regie en het concept intact.
We verspreidden het verhaal aan wie het horen wilde. We zochten medestanders, 

ambassadeurs die meehielpen het verhaal te verspreiden. We zorgden ervoor dat ons 
verhaal het verhaal werd van velen. We verspreidden alles viraal. En dat slaagde vol
ledig. Het Gentse Van Eyckverhaal werd zelfs een internationale virale hit.

We gingen ervan uit dat veel mensen Van Eyck nog niet kenden. We maakten de 
informatie laagdrempelig.

We brachten iedereen in contact met Van Eyck en het Lam Gods. Iedereen op zijn 
eigen manier. Een bezoek aan de tentoonstelling of het bezoekerscentrum, maar even
goed een biertje drinken op een terras. Alles wat juist zat, was even belangrijk.

De Gentenaars mochten fier zijn op wat ze uitdroegen. Fier zijn op hun Gent en op 
het Lam Gods. Zo vertelden de Gentenaars zelf ook mee het verhaal.

“Ik ben ontroerd. Die ogen  
van het schaap … Het leeft!  

Ik heb het paneel al meer dan 
tien keer gezien maar nog nooit 

zo zuiver en zo puur. Het doek  
is helemaal tot leven gekomen. 

Ik ben fier op mijn stad.” 
– Jenny Waeneberghe, 84, Het Nieuwsblad Online
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We maakten een stoffig thema sexy. His
torische informatie zeker, maar telkens met de blik 
naar vandaag. De historische stad, versus de stad 
van vandaag. De Gentse gilden versus de hippe 
winkels van vandaag. Onze historische monu
menten versus de architectuur van vandaag. Oude 
muziek versus modern klassieke composities. 
Middeleeuwse gerechten op een hedendaagse 
manier vernieuwd.

We focusten op wat uniek was in Gent: het 
Lam Gods. Het oeuvre van Van Eyck is verspreid 
over de hele wereld, dus waarom zou je daarvoor 
naar Gent komen? Omdat Jan Van Eyck het Lam 
Gods in Gent heeft geschilderd. Omdat Gent de 
context is waarin het Lam Gods tot stand kwam en 
waarin Van Eyck eraan werkte. Omdat het Gentse 
stadsbeeld en zelfs de middeleeuwse skyline van 
onze stad op de panelen terug te vinden zijn. De 
plek beleven waar iets unieks gebeurde, de spirit 
of place zelf ervaren en inademen, is en blijft een 
onevenaarbare ervaring die velen zelf lijfelijk wil
len meemaken.

HET CONCEPT

Het Lam Gods en de grote Gentse middel-
eeuwse kern waren de 2 basistroeven. Het USP 
was en is hier dat de wereldkunstenaar Jan Van 
Eyck het unieke veelluik De Aanbidding van het 
Lam Gods in Gent geschilderd heeft en niet elders. 
Dat was het basisidee van onze campagneslogan 
‘OMG! Van Eyck was here’. De inspiratie haalden 
we bij Jan Van Eyck zelf, meer bepaald van zijn 
Arnolfiniportret. Daarop schreef hij zelf ‘Johannes 
de Eyck fuit hic’ wat betekent: ‘Johannes Van Eyck 
was hier’. En dat terwijl hij zichzelf in de spiegel 
portretteerde. Jan Van Eyck was hiermee een van 
de eerste grote kunstenaars die zeer zelfbewust 
zijn werk signeerde. Met deze middeleeuwse ‘graf
fititagavantlalettre’ legden we de link naar 
de derde basistroef van ons concept, de Gentse 
meesters van vandaag.

‘Van Eyck was hier’ was het basisidee. Het 
communicatiebureau The Oval Office zette er 
‘OMG!’ voor, wat er een fris rock & rollgehalte 

“Een keer in je leven 
en daarna nooit 

meer. Ook niet in je 
volgende levens, voor 

wie daarin gelooft.”
– Tommy Huyghebaert en Frank Poosen, Het Nieuwsblad Online
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aan gaf. Een internationaal herkenbare knipoog 
naar het Gent van vandaag.

INSPIRATIE VOOR VANDAAG

Het Lam Gods en Jan Van Eyck zijn een blij
vende bron van inspiratie door het meesterschap. 
De kleuren, de afgebeelde stoffen, gewaden en 
juwelen, de fauna en flora … Het is allemaal tast
baar aanwezig en vol maatschappelijke symboliek.

Het Lam Gods is werelderfgoed en veel 
meer dan dat. Het blijft permanent fascineren. 
Generatie na generatie inspireert Jan Van Eyck 
nieuwe meesters. Het Van Eyckjaar wilde ook 
de meesters van vandaag in de kijker zetten met 
beeldende en toegepaste kunst, theater, dans, 
design, mode, gastronomie, muziek ….

De intense kleuren en figuren uit het Lam 
Gods kwamen tot leven in voorstellingen. Kruiden 
en vruchten konden geproefd worden in uitmun
tende keukenrecepten. Rijk brokaat of robuust 
eikenhout werden hertaald tot hedendaags 
design. 15deeeuwse composities werden uitge
voerd of herwerkt tot nieuwe composities. Zowel 
jong talent als gevestigde waarden voelden zich 
geïnspireerd en creëerden nieuwe kwaliteitsvolle 
kunst.

De programmering had, zoals gezegd, 2 ijkpunten:
– de tentoonstelling, ‘Van Eyck. Een optische 

revolutie’ in het MSK;
– de opening van het nieuwe bezoekerscen

trum Lam Gods in de SintBaafskathedraal.

Het jaarprogramma werd verder opge
bouwd rond een nieuw drieluik van thema’s, een 
knipoog naar de triptiek van Van Eyck. De thema’s 
waren:

1. Kennis en wetenschap;
2. Inspiratie, kunst, creativiteit en beleving;
3. Mysterie en toekomst.

© BJÖRN COMHAIRE
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KENNIS EN WETENSCHAP
Wat weten we over de broers Van Eyck, het 

Lam Gods en hun nalatenschap? Over het 15de 
eeuwse Gent en hoe 15deeeuwse kunst tot op 
vandaag doorwerkt?

We vonden het belangrijk om de kennis zo 
breed mogelijk te verspreiden. In de eerste plaats 
moesten we zelf doordrongen worden, daarna de 
partners, professionals, middenveld, en iedereen 
die rond Van Eyck wou werken.

Om de mensen mee te nemen in het kennis
verhaal nodigden we experten uit en organiseer
den lezingen en workshops over Van Eyck. 

Daarna vertaalden we dat in een effectief 
programma. We legden een database aan met 
kwaliteitsvolle sprekers. Speciaal voor de Gentse 
wijken en deelgemeenten maakten we zelfs een 
op maat gemaakt miniprogramma rond verschil
lende thema’s. We realiseerden een dagelijkse 
facebookpost met ‘wistjedatjes’ over Van Eyck. 
We organiseerden lezingen, maakten podcasts, 
natuurwandelingen, kooksessies en zoveel meer. 
Allemaal op basis van kwaliteitsvolle kennis over 
de kunstenaar Jan Van Eyck, zijn Lam Gods en zijn 
Gent van toen.

INSPIRATIE, KUNST,  
CREATIVITEIT EN BELEVING
Aan Gentse kunstenaars werd gevraagd 

creaties te maken geïnspireerd op de kunst van 
Jan Van Eyck en vooral op het Lam Gods. Het ging 
om beeldende kunst, theater, dans, design, mode, 
gastronomie, muziek, gebruiksvoorwerpen … 
Zowel jong talent als gevestigde waarden, zowel 
enkelingen als grote cultuurhuizen werden uit-
genodigd.

 Het Stadsmarketingfonds kende 600.000 
euro aan subsidies toe aan de initiatiefnemers.

Zo werd de basis gelegd van een breed en 
kwalitatief kernprogramma voor het Van Eyckjaar. 
Door de coronacrisis moesten verschillende eve
nementen worden uitgesteld en vonden die vaak 
plaats in het tweede jaar en in aangepaste vorm.

MYSTERIE EN TOEKOMST
Het veelluik De Aanbidding van het Lam Gods 

van de broers Van Eyck is wereldberoemd omwille 
van zijn multigelaagde inhoudelijke boodschap. 
Als altaarstuk is het kunstwerk zelf een pertinente 
uitnodiging voor zingeving en verdieping.

De restauratie en het Van Eyckjaar stimu
leerden de experten en hun uitgevers tot een golf 
van nieuwe grensverleggende kunstboeken.

En uiteraard is er nog altijd het mysterie 
van de nu bijna honderdjarige diefstal van het 
paneel van De Rechtvaardige Rechters.

Het bezoekerscentrum Lam Gods in onze 
Gentse SintBaafskathedraal moest de uitgespro
ken nucleus worden van de legacy van het Van 
Eyckjaar. En de onlosmaakbare verbinding van de 
begrippen Van Eyck, Lam Gods en Gent.

© STAD GENT, FOTO PATRICK HENRY
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PROGRAMMA

Wat er allemaal 
georganiseerd werd

TENTOONSTELLING

VAN EYCK KOSMOPOLIET
10 juli tot en met 1 augustus 2021 
SintJacobskerk 
Organisator: ORBITvzw, Novgorod, 
De Centrale en Voem

[TENTOONSTELLING]

DE TERUGKEER VAN HET LAM: HET 
CENTRALE PANEEL KOMT THUIS IN DE SINT-
BAAFSKATHEDRAAL
1 juli tot en met 30 september 2020 
SintBaafskathedraal 
Organisator: kerkfabriek SintBaafs

TENTOONSTELLING]

VAN EYCK. EEN OPTISCHE REVOLUTIE – DE 
GROOTSTE VAN EYCK-TENTOONSTELLING OOIT
1 februari tot en met 30 april 2020 
MSK 
Organisator: MSK

TENTOONSTELLING 

KRIS MARTIN – EXIT: IN SUBTIELE DIALOOG 
MET VAN EYCK
18 mei 2020 tot en met 3 januari 2021 
SMAK 
Organisator: SMAK

ONLINE TENTOONSTELLING 

FROM SCRATCH TO SCRATCH
28 mei tot en met 2 juli 2020 
online 
Organisator: KASK

TENTOONSTELLING

KLEUREYCK – VAN EYCKS KLEUREN IN DESIGN 
18 mei 2020 tot en met 21 februari 2021 
Design Museum Gent 
Organisator: Design Museum Gent

2020 2021

THEATERVOORSTELLING 

‘LAM GODS’. EEN PRODUCTIE VAN 
TOPREGISSEUR MILO RAU
11 tot en met 26 maart 2020. Hernomen in decem
ber 2020 en op verschillende speeldata in 2021 
NTGent 
Organisator: NTGent
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TENTOONSTELLING 

VAN EYCK IN DE DIEPTE – FRICTIE EN HARMONIE 
DOOR HET OOG VAN ARCHITECTEN EN 
KUNSTENAARS
3 oktober 2020 tot en met 29 juni 2021 
GUM 
Organisator: Gents Universiteitsmuseum

LIGHTS ON VAN EYCK: EEN MAGISCH 
MULTIMEDIAAL SPEKTAKEL
26 juni 2020 tot en met 7 november 2021 
SintNiklaaskerk  
Organisator: Create / Mankind

KINDERTENTOONSTELLING 

DAG JAN – HET KLEINE RIJK VAN JAN VAN EYCK 
30 augustus 2020 tot en met 30 juni 2021 
De wereld van Kina: het Huis 
Organisator: De wereld van Kina

JAN VAN EYCK-MARATHON – VIERDE EDITIE VAN 
DE SOFICO GENT MARATHON: SPORTFEEST MET 
PARCOURS VAN DIVERSE AFSTANDEN
20 maart tot en met 18 april 2021 
Gent 
Organisator: Golazo

KLEUTERTHEATERVOORSTELLING 

HET LAM VAN JAN
Verschilende speeldata 
Verschillende locaties 
Organisator: 4Hoog

VLAAMSE MEESTERS IN SITU – VERBORGEN 
GENTSE KUNSTPARELS
Oorspronkelijk 24 april tot en met 12 juli.  
Uitgesteld naar 5, 13 september en 10 en  
31 oktober 2020 

Diverse locaties in Gent 
Organisator: Cultuur Gent

OMG! SEVEN SENSES TOUR – UNIEKE 
ZINTUIGLIJKE STADSWANDELING
 juli tot en met 31 oktober 2020 en 8 mei 
tot en met 29 augustus 2021 
Diverse locaties 
Organisator: Cultuur Gent

BIODESIGNTENTOONSTELLING

VAN EYCK RELOADED
11 mei tot en met 1 november 2020
Geraard de Duivelsteen 
Organisator: GLIMPS

FLORALIËN GENT – MIJN PARADIJS, 
EEN WERELDSE TUIN
29 april tot en met 8 mei 2022 
ICC, de Floraliënhal en Kuipke 
Organisator: Floraliën

LAM GODS 2.0 VOOR HET 
TELEVISIEPROGRAMMA ‘IEDEREEN BEROEMD’: 
TWAALF KUNSTENAARS CREËREN  
EEN HEDENDAAGS LAM GODS
September tot november 2021 op EEN 
televisie
Organisator: VRT & Cultuur Gent

EXPO VAN INSTALLATIEKUNSTENAAR HONORÉ 
D’0 – DE HANDDOEK VAN VAN EYCK
29 mei tot en met 31 oktober 2020 
SintJacobskerk 
Organisator: VZW Jacobus

20202021
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2020 2021

FÜR JAN VAN EYCK: 
STAD GENT GEEFT COMPOSITIEOPDRACHT 
AAN ARVO PÄRT
22 tot en met 24 september 2020 
SintBaafskathedraal / SintJacobskerk 
Organisator: Festival van Vlaanderen

LISTEN TO THE LAMB! 
GENT FESTIVAL LAAT HET LAM GODS TOT 
LEVEN KOMEN.
3 oktober 2020 en 25 en 26 juni 2021 
verschillende locaties in Gent 
Organisator: Gent Festival van Vlaanderen in 
samenwerking met: DEMOCRAZy, De Centrale, 
Gent Jazz, Muziekcentrum De Bijloke Gent,  
Kunstencentrum Vooruit, Handelsbeurs Concert
zaal, CirQ, Victoria Deluxe, ‘De Vieze Gasten’, 
Opera Ballet Vlaanderen, KASK & CONSERVATO
RIUM School of Arts Gent, Stad Gent en ‘OMG! 
Van Eyck was here’

BEZOEKERSCENTRUM SINT-BAAFSKATHEDRAAL: 
ONTDEK HET LAM GODS EN ZIJN GESCHIEDENIS
Opening maart 2021 
SintBaafskathedraal 
Organisator: Kerkfabriek SintBaafs

VAN EYCK IN DE WIJK – VAN, VOOR EN DOOR 
GENTENAARS
Verschillende data verspreid over de stad en 
wijken

OMG! DE VAN EYCK-PODCAST! 
LUISTER IN HET VAN EYCK-ZWEMBAD NAAR  
HET FICTIEVE VERHAAL OVER DE GEBROEDERS 
VAN EYCK!
1 juni tot en met 31 oktober 2021 
Van Eyckzwembad 
Organisator: Chase Creative

WOLLAH! VAN EYCK WAS HERE. 
LAMB OF GOD/فورحلا فزع

Zaterdag 26 september tot zondag 11 oktober 
2020 
SintBaafsabdij 
Organisator: VOEM

FESTIVAL

OMG! VAN EYCK IN DE WIJK  
SINT-JANS FEEST – EEN ‘BEST OF’ VAN  
HET VAN EYCK-JAAR VOOR JONG EN OUD
24 tot en met 27 juni 2021 
Astridpark en andere locaties in Gent 
Organisator: Cultuur Gent

FIGURENTHEATERSTUK

HET MYSTERIE ONTHULD
Verschillende data 
Verschillende locaties 
Organisator: TAPTOE’s Erf

WA IS DA MET DA LAM? EEN MUZIKALE 
VOORSTELLING
4 tot en met 24 juni 2021 
Kunstensalon De Graaf 
Organisator: Kunstensalon De Graaf
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20202021

FOTOTENTOONSTELLING 

‘CONFESSIONI’: EEN HULDE AAN VAN EYCK 
EN DE VIJFTIENDE EEUW
27 september tot en met 10 november 2021 
SintNiklaaskerk 
Organisator: Benny De Grove

CONCERT

DAVE DOUGLAS – SECULAR PSALMS
4 november 2021 
Handelsbeurs
Organisator: Handelsbeurs

TENTOONSTELLING

GLASRAMEN IN HET OEUVRE VAN JAN VAN EYCK 
– FANTASIE OF REALITEIT, GLASGEHEIMEN BIJ
VAN EYCK
10 april tot en met 27 juni 2021
Waar: Groot Begijnhof SintAmandsberg
Organisator: Aletta Rambaut en Groot Begijnhof
SintAmandsberg

TENTOONSTELLING

VAN EYCK SENIOR IS HERE! – GENTSE SENIOREN 
STELLEN WERK GEÏNSPIREERD OP VAN EYCK 
TENTOON
7 tot en met 28 mei 2021 
Waar: Cultuurkapel StVincent  
Organisator: Dienst Ouderenzorg Stad Gent

TENTOONSTELLING

OP EIGEN HOUT – OPEN CALL VOOR SCHILDERS 
& EXPO
12 tot en met 27 juni 2021 
Stadshal Gent 
Organisator: Kunstwerkt

WANDELING

FLORALIËN – DE GROENE ZESDAAGSE
49 mei 2021
Wandeling langs aangeklede etalages in Gentse
binnenstad
Organisatie: Floraliën

CONCERT

VAN EYCK DIAGRAMS – EEN CHANTEFABLE
18 juni 2021 
Muziekcentrum De Bijloke 
Organisator: De Bijloke

WEBSITE

DE WERKELIJKE WAARHEID ACHTER 
HET LAM GODS – DE CATASTROFALE 
ONTSTAANSGESCHIEDENIS VAN HET LAM GODS
Online. Wouter Deprez

LAM GODS 2.0: ADVENTKALENDER PROJECTIE 
OP DE LAKENHALLE
2 tot en met 25 december 2020 
Lakenhalle 
Organisator: Cultuur Gent en VRT

DOCUMENTAIRE

LAM GODS: DE VERLOKKING VAN DE 
WERKELIJKHEID 
HET ENIGMA VAN EYCK
Waar: uitzending op Canvas 28/03/2021 
Organisator: Visualentics

CONCERT

AMENRA & GUEST: IN DEN TROON VERHEVEN
Oorsponkelijk 19 tot en met 22 juni 2020.  
Verplaatst naar 2022. 
SintBaafsabdij en SintMachariuskerk 
Organisator: Handelsbeurs

THE INTERNATIONAL CLARINET COMPETITION
Oorspronkelijk juni 2019 tot juni 2020 + wedstijd 
in 2021. Verplaatst naar 19 tot en met 30 januari 
2021 + wedstrijd 2022 
Verschillende locaties 
Organisator: International Music Promotion

VAN EYCK @ DE KROOK
Oorspronkelijk 2 maart tot en met 10 mei 2020. 
Aangepast naar livestream. 
Organisator: Bibliotheek De Krook
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Een programmatorische 
ruggengraat voor 2 jaar  
Van Eyck en Lam Gods

Elke dag, een heel jaar lang (en zelfs 2 jaar 
door de coronacrisis) moest er iets in Gent te beleven 
zijn. Er was dus een permanent cultuur-toeristisch 
product nodig dat Van Eyck, het Lam Gods en Gent 
met elkaar verbond. Dat realiseren was voor Cul
tuur Gent de grootste uitdaging.

De tentoonstelling ‘Van Eyck. Een optische 
revolutie’ in het MSK garandeerde een kopstart, 
en dat 3 maanden lang. Door corona werden het 
maar 5 weken, maar het themajaar was in elk 
geval op een ijzersterke manier gelanceerd.

Het bezoekerscentrum Lam Gods in de 
SintBaafskathedraal zou het pas vanaf septem
ber 2020 overnemen (achteraf was het maart 
2021). Voor de permanente cultuurtoeristische 
programmering van het Van Eyckjaar moest dus 
een kwaliteitsvolle inhoudelijke overbrugging 
ontwikkeld worden die de lente over de zomer 
heen verbond met de herfst.

HOE?

LIGHTS ON VAN EYCK
Het eerste was de deal met Mankind, en later 

Create, voor de realisatie van Lights on Van Eyck, 
een immersief spektakel rond het werk van Jan 
Van Eyck en vooral het Lam Gods natuurlijk. Dat 
vond plaats in het schip van de SintNiklaaskerk. 
Een sterke productie op een centraal gelegen plek.

OMG! SEVEN SENSES TOUR
Het tweede was de eigen productie van Cul

tuur Gent: de OMG! Seven Senses Tour, een inter
actieve wandeling door het Gent van Jan Van Eyck, 
ontwikkeld rond de 5 zintuigen, aangevuld met het 
mystieke en het fysieke. Hoogtepunten waren de 
boottocht door de middeleeuwse haven en door
heen de overwelving van het François Laurentplein 
met het lichtspektakel daar. In het Geeraard de 
Duivelsteen kon je de geur van God en van het 
landschap van de Aanbidding van het Lam Gods 
opsnuiven, 2 parfums gecreëerd door Saskia Wilson 
Brown op basis van bijbelfragmenten en de krui
den geschilderd op het veelluik. Er was het bezoek 
aan het middeleeuwse torentje van de familie Van 
der Zickelen aan de Achter sikkel, met het geluids
kunstwerk Wysiwyh van Joris Blanckaert. Verspreid 
over het parcours waren er enthousiaste gidsen. 
De ingerichte penshuisjes en de muurschuldering 
van het Groot Vleeshuis. De prachtige nieuw gere
aliseerde streetart werken langsheen het parcours. 
Het OMGbier en de Eyckskes (koekjes). Producten 
ontwikkeld voor toeristen, maar zeker en vast ook 
voor de Gentenaars zelf, die eens hun eigen stad 
op een alter natieve manier konden bezoeken. 
Laagdrempelig en nieuw. Door de steeds wijzigende 
coronamaatregelen kreeg de tour telkens weer 
een andere vorm. Dat lukte wonderwel. Sterke 
inhoud blijft nu eenmaal sterk, hoe dan ook.

EEN THEMAJAAR IS 
GEEN FESTIVAL VAN 
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ST R E E T  A RT
De volgende streetartwerken werden in 

Gent gerealiseerd voor het Van Eyckjaar:
 – Hyuro – Uncovering the Uncovered (Bij 

SintJacobs). 
 – Pastel – Pilgrims Pot (achtergevel Kuipers

kaai 14)
 – Strook – Portrait of a human being (Gewad).
 – Isaac Cordal – Adam & Eva (op diverse 

locaties)
 – Cee Pil X Blommm – Johannes De Doper 

(zijgevel van Vrijdagmarkt 11)
 – Bosoletti – Desencuentro (Mageleinsteeg)
 – Monkey Bird Crew – La Sonate du Canal 

(achterzijde Handelsbeurs).
 – ROA (SintLucascampus).

MET DANK AAN DE VRIJWILLIGERS
Via het stadsmagazine en het erfgoed-
platform kon een groep van ongeveer  
75 vrijwilligers bijeen gebracht worden.  

Zij werden onze Van Eyck-ambassadeurs. 
Samenkomsten, lezingen en infosessies 

maakten van hen een hechte,  
gemotiveerde en vooral goed  

geïnformeerde groep. Zonder hen kon  
dit alles niet gerealiseerd worden.

OMG! SINT-JANSFEEST
Voor midzomer 2020 was een groot 

volksfeest gepland in de Gentse binnenstad. Het 
Sint-Jansfeest. Midzomer of 24 juni is al eeuwen 
gelieerd aan de feestdag van Johannes de Doper 
en de kerk van het Lam Gods. De SintBaafs
kathedraal heette eerst SintJanskerk. Het plaatje 
klopte perfect. Maar ook hier stak de coronacrisis 
stokken in de wielen en dus ging het SintJans
feest pas een jaar later door en veel intiemer in 
het sfeervolle Astridpark aan de Ferdinand Lous
bergskaai. Op het programma stonden muziek, 
(kook)workshops, kinderanimatie, lezingen, ver
halen, middeleeuws kampement, ateliers door 
de Van Eyckmakers van onze shop en uiteraard 
was er ook lekker eten en drinken, alles volledig in 
thema. ’s Avonds zorgden de Vuurmeesters voor 
een intense sfeer. Maar daar bleef het niet bij. Op 
verschillende locaties in de stad organiseerden we 
in dat weekend een best of van de podiumkunsten 
van het Van Eyckjaar: Listen to the Lamb van het 
Festival van Vlaanderen, twaalf bands in de zalen 
van de binnenstad, Het Mysterie Onthuld van Tap
toe’s Erf, De Werkelijke Waarheid achter het Lam 
Gods van Wouter Deprez. Het Lam van Jan van 
4Hoog, Jef Neve meets Lights on Van Eyck en Wa 
is da met da Lam?
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OMG! VAN EYCK IN DE WIJK
Cultuur Gent brengt actief cultuur naar de 

wijken en de deelgemeenten. Dat moest natuur
lijk ook met het Van Eyckjaar gebeuren. We wilden 
alle Gentenaars meenemen in het enthousiasme 
voor Van Eyck en zijn Lam Gods en de rijke Gentse 
cultuur daarrond. Dat werd OMG! Van Eyck in de 
Wijk. We mikten op Zwijnaarde, Wondelgem, 
Mariakerke, Gentbrugge, de kanaaldorpen, Sint 
DenijsWestrem, Drongen, SintAmandsberg/Dam
poort, Nieuw Gent, Ledeberg en Meulestede. We 
stelden een basis pakket samen van lezingen,  
concerten, theater en kindervoorstellingen, wan
delingen en workshops die gerelateerd waren aan 
het meesterschap van Van Eyck, de kunsthisto
rische duiding van het Lam Gods en de betekenis 
van het werk voor onze stad. Met een lage instap, 
cultureel kwalitatief en verbonden met het buurt
leven. En dat telkens verschillend, want op maat 
en volledig in samenspraak met de cultureel 
actieve bewoners. Concreet waren het de con
certen van Damast Duo, Het mysterie Onthuld van 
Taptoe’s Erf, de lezingen van de 
Foodarcheoloog, de lezingen over het belang 
van de optica in het werk van Jan Van Eyck, 
de wandelingen van Natuurpunt.

GENTSE MAKERS
We wilden een structurele link leggen tussen 

de Vlaamse Meester Jan Van Eyck en de Gentse 
makers van vandaag. De creatieven van vandaag. 
We slaagden erin 75 Gentse makers te motiveren 
om een eigen creatie te produceren geïnspireerd 
op het werk van Jan Van Eyck en vooral op het Lam 
Gods. De meeste van die creaties waren vanaf 
februari 2020 te koop in de Van Eyckshop in de 
Lakenhalle. Keramiek, kleding, sjaals, hoeden, 
tapijtjes, juwelen, pralines, thee, confituur, bier, 
gin, boeken, strips, postkaarten, kruidenmengeling 
en nog veel meer. We produceerden voor elke 
maker een makerskaartje. Een postkaart met de 
foto van de maker, uitleg over het product, de link 
met Van Eyck of Lam Gods beschreven en het 
adres van het atelier of de winkel van de maker en 
de gegevens van de Van Eyckshop en de web
shop. Deze kaartjes werden gratis aangeboden 
zowel in de Van Eyckshop als bij de makers zelf.
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De Gentse Makers
ONIS, Tineke en Joke Bleys, Anneke Coppens, 
Anuschka Vandenberghe, Aravinda Rodenburg, 
Confetti, EbbenGouD, Els Robberechts, Ingrid 
Adriaenssens, Jan Welvaert, Just Hazel, La 
Femme Garniture, Leen Paelman, Manelprints, 
MarieBénédicte De Schryver, Marlies Davans, 
MEISTERWERKE, Nathalie Engels, Negenduust, 
Noeuds PAP’s, Paarl, Passinaif, PECTEN, Saar 
Swinters, Siegfried De Buck, Sikkema, Sjapoo, 
Sophie Speck, Studio AMA, Szonja Daniel, Tamu, 
Tilly Modes, Under thy skin, WOLVIS, Annabel 
Graphics, Studiomie, JAAGBAAR, ONBETAAL
BAAR, Antoine van Loocke, Atelier CaroK, Ate
lier Mestdagh, ATRIUM, Blommm, Bluet, Carll 
Cneut, Carron Ceramics, Elisa Lee, Elise Tufting, 
Fragmenture, Helen B, Ilyvero BikaCandles, 
Into the Wild, Jan Leenknegt, Jan Van Der Veken, 
Jozias Boone, Mariken Dumon, Peter Goes, 
Sabien Clement, Skwon, StudioE.V.A, Tine De 
Groote, Veerle Verschooren, Vera Vermeersch
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SMAKELEYCK
Om inzake voedingsproducten hetzelfde 

creatieve niveau te kunnen aanhouden, startten we 
een foodtraject onder inspiratie van foodambas
sadeur Olly Ceulenaere. We wilden foodies, food
makers en hobbykoks inspireren om met die 
inhouden aan de slag te gaan. Wat hierbij centraal 
stond was authenticiteit, duurzaamheid, seizoens
producten, Gents, historisch correct met een heden
daagse twist. De foodbrochure Smakeleyck was 
hiervan het prachtige resultaat. Naast meer dan 
30 toonaangevende restaurants die zich lieten 
inspireren hebben ook heel wat Gentse 
foodmakers een product ontwikkeld. 

“Al die mensen die  
zo goed samenwerkten !  
Ze komen uit verschillende 
sectoren, maar hebben 
hetzelfde vuurwerk in zich.” 
– Olly Ceulenare, Foodadviseur van OMG! Van Eyck was here
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Foodmakers
Kruidenmengeling peperkoek en Stoverij: Tierenteyn – Gent Brouwt, Dok brewery Company: OMG! Bier –  
Chocolade: Marijn Coertjens, Van Hoorebeke en yuzu – Thee: Blommm ( ingr. Lam Gods) – Confituur met  
ingrediënten van het Lam Gods: Callas – Van Eyck Kaas: Hinkelspel (ism Olly Ceulenaere) – Witte pens:  
monsieur Boudin genaamd JEAN (ism Olly Ceulenaere) – Droge worst: Noyen + beenhouwer St Pierre (ism Olly 
Ceulenaere) – Brood/ovenkoek: Compaan – Eyckskes (koekjes): Compaan – IJscrème: IJsster (ijs met appelsien 
en vijg + ijs met kruiden mengeling Tierenteyn) – Joost Arijs: OLV bedstro ijs (eenmalige actie) – Peperkoek: 
bakkerij Okoro – Van Eyck Paté: Paté to The People 



COMMUNICATIE Het was van meet af aan duidelijk dat 
de hefboomprojecten – met name het nieuwe 
bezoekerscentrum van het Lam Gods en de Van 
Eycktentoonstelling – samen met het uitgebreid 
cultureeltoeristisch themajaar een degelijke com
municatiestrategie en ruime promotionele onder
steuning zouden nodig hebben. Cultuur Gent nam 
de lead in de communicatiestrategie rond het Van 
Eyckjaar en kon daarbij rekenen op de expertise 
van verschillende diensten van de stad. Zowel op 
nationaal als internationaal vlak werden kosten 
noch moeite gespaard om met het voortlevende 
DNA van Jan Van Eyck en zijn Lam Gods een brug 
te slaan van het bruisende middeleeuwse ver-
leden naar het Gent van vandaag. 

De cultuurliefhebbers met een hart voor 
schilderkunst waren makkelijk te bereiken, maar 
ook voor wie (nog) geen voeling had met het oeuvre 
van onze grootste Vlaamse Meester werd alles uit 
de kast gehaald. Voor de ‘Van Eyck. Een optische 
revolutie’tentoonstelling in het MSK, het ver
nieuwde bezoekerscentrum, de uitgebreide pro
grammatie, het ‘Smakeleyck’ foodtraject, ‘Van 
Eyck in de Wijk’ en heel wat meer initiatieven wer
den met veel enthousiasme en gecombineerde 
inzet verhaallijnen geschreven en communicatie
plannen gesmeed om dit fantastische aanbod op 
de juiste manier onder de aandacht te brengen. 

Je kon de boodschap 
‘OMG! Van Eyck  
was here’ gewoon  
niet missen.
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VOORTDURENDE WISSELWERKING 
TUSSEN DE VERSCHILLENDE DIENSTEN 

Uniek aan het Van Eyck-jaar, en een van de belangrijke succes-
factoren van de communicatie rondom het project, is de transpa-
rante en continue samenwerking tussen de communicatiecellen 
van alle betrokken diensten. 

De effectieve communicatie rond het Van Eyckjaar is het 
resultaat van een voortdurende wisselwerking tussen Cultuur Gent, 
Visit Gent (met name de cellen MarCom, TIC en Press & Trade bij de 
Dienst Toerisme Gent), het MSK, Puur Gent, Toerisme Vlaanderen 
en Toerisme OostVlaanderen. Elk communicatieteam slaagde erin 
om vanuit de eigen doelstellingen een synergie met de anderen te 
vinden en versterkte – door samen te werken – elkaar. Op basis van 
de competenties van de teams werden verantwoordelijkheden en 
budgetten toegewezen. Dit zorgde voor meer efficiëntie en een gro
tere weerklank van de geleverde inspanningen. Een aanpak die zijn 
vervolg zal kennen in het andere grote project dat Gent nog meer 
op de kaart moet zetten: Gent2030, Europese Culturele Hoofdstad. 
 
Een overzicht van de doelstellingen van de verschillende partners 

 – MSK: ‘Van Eyck, een optische revolutie’ is een onceina 
lifetime Van Eycktentoonstelling, heeft de culturele meer
waardezoeker uit binnen en buitenland als doelpubliek en 
stelt zich als doelstelling om 250.000 bezoekers te halen.

 – VisitGent: Gent is een interessante cultuurstad om te kiezen 
voor je citytrip. Er is een groot aanbod aan kunst en cultuur 
met als apotheose het meesterwerk van Van Eyck, het Lam 
Gods. De Dienst Toerisme stelt alles in het werk om verblijfs
bezoekers aan te trekken en streeft naar een duurzaam toe
risme in Gent. 

 – Cultuur Gent: Gent is de stad van het Lam Gods, een meester
werk in de kunstgeschiedenis. De regionale betrokkenheid van 
alle Gentenaars versterkt mee het imago van Gent als cultuur
stad en versterkt de trots over het Lam Gods bij de Gentenaars.  

 – Toerisme Vlaanderen:  Vlaanderen eert zijn Vlaamse 
Meesters en trekt zo (verblijfs)toeristen aan uit de hele 
wereld door het promoten van de Vlaamse kunststeden. 

 – Puur Gent: het Van Eyckjaar wil het meesterschap van 
Jan Van Eyck uit de 15de eeuw naast het meesterschap van 
hedendaagse meesters uit de 21ste eeuw zetten en trekt ook 
zo de lokale economie in het Van Eyckbad. 
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 – Toerisme Oost-Vlaanderen: het team van de provincie zet 
zich in om het toeristisch aanbod van OostVlaanderen te 
promoten naar voornamelijk de Belgische bezoekers.

ÉÉN GEZAMENLIJK COMMUNICATIEDOEL
Samen hadden alle partners één gezamenlijk communicatie

doel, namelijk Jan Van Eyck positioneren als allergrootste kunstgenie 
en iedereen oproepen om deze Vlaamse Meester te komen beleven in 
Gent op een toptentoonstelling, in het nieuwe bezoekerscentrum of  
tijdens het belevingsjaar. Door zich samen achter dit doel te scharen, 
kwam een bijzonder krachtige machine op gang om het project en 
alle mogelijke communicatiemiddelen te ondersteunen. Een onge
ziene transparantie, het combineren van de afzonderlijke budgetten, 
maar zeker ook het verdelen van verantwoordelijkheden op basis van 
de aanwezige competenties binnen de verschillende teams, hebben 
tot het mooie resultaat geleid dat je in het hoofdstuk Facts & Figures 
kan nalezen. Zelfs al heeft het virus roet in het eten gegooid, het is 
duidelijk dat de communicatiedoelstellingen overstegen werden. 
Gent en de link met het Lam Gods werden onuitwisbaar op de kaart 
gezet. Tot op vandaag merken we een verhoogde interesse bij bezoe
kersdoelgroepen die we nog niet eerder hadden bereikt en blijven 
toeristen naar het jaar verwijzen.

WERKGROEPEN ZORGEN VOOR 
TRANSPARANTIE EN EFFICIËNTIE

Voor het Van Eyckjaar werden verschillende werkgroepen in 
het leven geroepen met vertegenwoordigers uit de verschillende 
bovenvermelde diensten.  Deze vergaderstructuren en de daaruit 
voortvloeiende interne communicatieflows waren cruciaal voor de 
voortdurende uitwisseling van informatie tussen de cellen die de pro
ducten creëerden en zij die de communicatie en promotie verzorgden. 

Het grote voordeel? Kunnen vertrekken vanuit een onschat
bare basis aan productkennis, om van daaruit de content op te  
bouwen en hierop de campagnes te laten landen. Op deze manier 
werd de kennisopbouw van de productcreatie in alle fases van het 
communicatieproces, en bijgevolg van de marketing funnel, mee
genomen. Deze intense samenwerking stelde ons eveneens in staat 
om voortdurend de boodschappen bij te stellen, wat zeker ook vanaf 
het uitbreken van de pandemie toeliet om in de mate van het moge
lijke verder te werken.

Zelfs al gooide corona 
roet in het eten, de com-
municatiedoelstellingen 
werden overstegen. Gent 
en de link met het Lam 
Gods werden onuitwis-
baar op de kaart gezet.
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Zo was er de ‘werkgroep communicatie’, bestaande uit mede
werkers van VisitGent, Toerisme Vlaanderen, de SintBaafskathedraal, 
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd, het MSK, de Kerkfabriek en 
Cultuur Gent, Puur Gent en Dienst Communicatie. Zij informeerden 
elkaar op regelmatige basis over het verloop van het themajaar en de 
verschillende evenementen, projecten en initiatieven.

De ‘kerngroep communicatie Van Eyck’ was op haar beurt 
samengesteld uit medewerkers van de Diensten Toerisme (cel Press 
& Trade en MarCom), Cultuur, Sport en Vrije Tijd, Communicatie en 
het MSK. Tweewekelijkse vergaderingen zorgden ervoor dat de com
municatie gestroomlijnd en efficiënt verliep.  

EXTERNE EXPERTISE ALS RUGGENGRAAT

De krijtlijnen voor de communicatie rond het Van Eyckjaar 
werden uitgetekend door een extern bureau. Na een open call werd 
gekozen voor The Oval Office, dat, naast het opmaken van een stra
tegie en een langtermijnplanning, ook de look & feel mee hielp vorm
geven. De planning die in aanloop van 2020 werd uitgetekend door 
het communicatiebureau en die met de interne competenties binnen 
de Stad Gent nog verder werd verfijnd, bleek een ware ‘ruggengraat’ 
waarop steeds kon worden teruggevallen. Dit was van onschatbare 
waarde om gestructureerd aan de slag te gaan en de taken onder
ling te verdelen over de vele betrokken teams. Een krachtige (en 
gedurfde) keuze voor de naam van het themajaar en de grafische uit
werking van het merk hebben zeker ook de nodige weerslag gehad 
op de ‘stopping power’ van de campagnes en de herkenbaarheid van 
het project. Deze elementen werden eveneens door The Oval Office, 
alsook intern binnen het team Cultuur Gent gerealiseerd en werden 
strikt opgevolgd, verspreid via de werkgroepen en door alle partners 
gebruikt.

LOOK & FEEL ‘OMG! VAN EYCK WAS HERE’ 

De titel ‘OMG! Van Eyck was here’ is een duidelijke knipoog 
naar de handtekening ‘Johannes de Eyck fuit hic’, die Jan Van Eyck 
zelf plaatste op zijn ‘portret van Giovanni Arnolfini en zijn vrouw’. 
Daarmee trad hij als een van de eerste kunstenaars – op het kantel
punt tussen de middeleeuwen en de renaissance – uit de anonimiteit. 
Anderzijds staat de titel ook voor de sterke stempel die Van Eyck en 
het Lam Gods op Gent gedrukt hebben. Een symbool voor de link  
tussen de artiest en de stad, tussen het meesterschap in de 15de eeuw 

We kunnen niet anders 
dan benadrukken dat 
het de eerste keer is 

dat verschillende teams 
binnen de Stad zo nauw 

samenwerkten. Niet 
enkel is het resultaat de 
realisatie van een uiterst 

geslaagde communi-
catie- en promotionele 
werking rond het Van 

Eyck-jaar, het zorgt voor 
een blijvende hechte 
samenwerking tussen 
de betrokken teams, 
ook voor projecten 

buiten het themajaar. De 
werkmethode wordt nu 
al verdergezet naar een 
van de volgende grote 

uitdagingen toe: de kan-
didatuur van Gent voor 
de titel van Europese 

Culturele Hoofdstad in 
2030. Zo blijft de kern-

groep communicatie 
Van Eyck verder leven 
als kerngroep commu-

nicatie Gent2030.  
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én vandaag, tussen Gent in het verleden en in het heden.  OMG, of  
‘oh, my God’ is een veel gebruikte uitdrukking en afkorting onder  
jongere doelgroepen die met het project ook zeker bereikt moesten 
worden. Het trekt de aandacht en doet het publiek stoppen en inte
resse schenken aan de boodschap. Door deze afkorting te durven 
gebruiken bij een toch wel eerder klassiek onderwerp, werden  
campagnes opengetrokken naar een breder publiek.

Het campagnebeeld met de zingende engel, die een ‘oooh’  
of een ‘aaah’ uitdrukt, geeft de verwondering weer die bezoekers  
nog steeds voelen én uiten wanneer ze het Lam Gods zien. Bij het 
campagnebeeld werd door The Oval Office een logo uitgewerkt en 
werden 4 themakleuren bepaald. Als vijfde kleurelement werd ook 
nog goud toegevoegd. 

BOODSCHAP EN MISSIE 

In de communicatie is de primaire boodschap en trigger uiter
aard het Van Eyckjaar en de vele unieke evenementen die plaatsvin
den. De secundaire boodschap moet Gent tonen als een aangename 
stad om te verblijven, om lekker te eten en cultuur te beleven.

Er werden campagnes uitgewerkt voor, respectievelijk:
 – De MSKtentoonstelling: ‘Van Eyck. Een optische revolutie’. 

Een ‘once in a lifetime experience’ 
 – Het vernieuwde bezoekerscentrum van de SintBaafskathe

draal met als blikvanger de augmented reality rondleidingen 
 – ‘OMG! Van Eyck was here’: A reason to stay. Het programma 

en beleving moeten bezoekers overhalen om meer dan een 
dag te verblijven in de stad.   

DOELGROEPEN 

Nationaal en internationaal is de kerndoelgroep de ‘culturele 
meerwaardezoeker’: 30+, hoger opgeleid en met een sterke interesse 
voor erfgoed en kunst. In Vlaanderen, en zeker in Gent, is het de 
bedoeling om een nog veel breder publiek aan te spreken. We wil
len zoveel mogelijk Gentenaars bij het Van Eyckjaar betrekken en de 
interesse voor het Lam Gods aanwakkeren. In het plan hebben we 
ook aandacht voor diversiteit en toegankelijkheid.

KERNDOELGROEP
Diehard kunst en cultuurliefhebbers met grote interesse in 

kunst, cultuur en de Vlaamse Meesters. 
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“Het Van Eyck-jaar, 
met als belangrijkste 

hoogtepunten de 
‘once in a lifetime’-

tentoonstelling over 
het oeuvre van Van 
Eyck in het MSK en 

de realisatie van een 
‘state of the art’-

bezoekerscentrum 
voor de Sint-Baafs-
kathedraal, mag je 

echt niet missen. 
Kom naar Gent en 

beleef Van Eyck 
en ontdek hoe het 
DNA van Van Eyck 
ook vandaag door 
de Gentse aderen 

stroomt.”  



SECUNDAIRE DOELGROEP
Daarnaast mikten we ook op bezoekers met matige interesse 

in kunst en cultuur. Zelfs al zijn zij geen specifieke kunst en cultuur
liefhebbers, ze kunnen wel getriggerd worden door een bepaalde 
activiteit die inspeelt op de 3 pijlers: kennis, inspiratie en mystiek.

DOELGROEPEN VOLGENS REGIO
Nationaal: 

 – Gent 
• Gentenaar 
• Inwoners van de verschillende wijken 
• Groepen (verenigingen en scholen) 
• Gentse handelaars en bedrijven 

 – Vlaanderen 
• Binnenlandse bezoekers uit Vlaanderen 
• Dag en verblijfsbezoekers 
• Alleen of in groep 

 – Brussel/Wallonië 
• Binnenlandse bezoekers uit Brussel/Wallonië 
• Dag en verblijfsbezoekers 
• Alleen of in groep 
• Pers en opinion leaders 
Internationaal:

 – Focus op de buurlanden (Nederland, Frankrijk, Duitsland), UK, 
Spanje en Italië 

 – Pers en opinion leaders overal

CAMPAGNE HOEKSTENEN 

PERSACTIVATIE 
Internationale persactiviteiten gebeurden voor het merendeel 

in samenwerking tussen de cultuurdienst en de Press & Trade colle
ga’s van Dienst Toerisme die voor een sterke ondersteuning zorgden 
en hiervoor hun netwerken aanspraken. Ook Toerisme Vlaanderen 
was voor de internationale persactivatie een belangrijke partner. 
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Een eerste persconferentie op 25 juni 
2018 werd de uitgebreide officiële aankondi
ging van het ‘OMG! Van Eyck was here’jaar 
waarop de nationale en internationale pers 
werd uitgenodigd.  

In januari 2019 werd de tentoonstel
ling ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ aange
kondigd in aanwezigheid van de nationale en 
internationale pers. 

In maart 2021 organiseerde Toerisme Vlaanderen een uitge
breide persconferentie voor de opening van het SintBaafsbezoekers
centrum. Daarbij werden ook de nog geprogrammeerde activiteiten 
van het verlengde Van Eyckjaar in de kijker gezet.

Dankzij de uitgebreide en over het algemeen positieve bericht
geving door zowel nationale als internationale pers, kreeg Gent heel 
wat extra exposure met een zeer hoge mediawaarde. De aanwezig
heid in de pers van Van Eyck in combinatie met Gent werd gemonitord 
door het bureau VCA en Meltwater. VCA berekende dat de uiteinde
lijke mediawaarde 241.094.862 euro bedraagt. Naast de geschreven 
pers kon het Van Eyckjaar genieten van de interesse van de interna
tionale tvzenders. Zo streken BBC, TF1, RTBF, RTLTVI neer in Gent 
voor reportages en nieuwsberichten.  Het Press & Trade team van 
Dienst Toerisme startte in 2018 een internationale campagne. In april 
van datzelfde jaar brachten zij een eerste presentatie in Londen: dat 
was op een event voor de toeristische en trade pers in Banquet Hall, 
met een infomoment waarbij Vlaamse steden hun aanbod konden 
uit de doeken konden doen. Het was een van de eerste presentaties 
in het buitenland die gevolgd werd door voorstellingen van het Van 
Eyckjaar in Wenen, Venetië, Barcelona, Madrid, Berlijn … 

VISIBIL ITEIT & BELEVING 
Samen met het team van Dienst Com

municatie werd aan de visibiliteit in de stad 
gewerkt. Over het hele verlengde Van Eyck
jaar werd in Gent stadsbreed geadverteerd. 
Hiervoor werd gebruik gemaakt van adver
tentiekanalen langs drukke verkeerspunten, 
zoals de aftelklok op de Charles de Kerchove
laan en de videoschermen aan de Ghelamco 
Arena, aangevuld met infoborden, infozuilen, 
schuilhuisjes van het openbaar vervoer en  
8m2 borden verspreid over de hele stad. Ook de 
verlichtingsmast aan Gent Zuid werd ingezet 
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voor ‘OMG! Van Eyck was here’promotie. Ze werden ingezet voor de 
campagnes van verschillende expo’s, zoals Dag Jan, Kleureyck, Van 
Eyck in de diepte, Lights on Van Eyck, de ‘OMG! Seven Senses Tour’, 
de opening van het bezoekerscentrum van de SintBaafskathedraal,  
de tentoonstelling ‘Van Eyck, een optische revolutie’ en het ‘OMG! 
Sint Jansfeest’.

Op het Lovelinggebouw dat het Vlaams Administratief Cen
trum huisvest, werd een grote banner bevestigd, net zoals aan het 
Zwembad Van Eyck en aan de SintBaafskathedraal. Tijdens het Van 
Eyckjaar kleurden vlaggen, vlaglijnen en banieren, geïnspireerd op 
gildenschilden, het Gentse straatbeeld.

HORECAPARTNERS
De horeca in Gent kreeg heel wat middelen aangereikt. Naast 

het opleiden van medewerkers tot ambassadeurs werd voor een  
aantal hotels een Van Eyck aankleding voorzien: Astoria, Holiday 
Inn, IBIS opera, IBIS SintBaafs, NH hotel, Parkhotel …  Heel wat 
van deze hotels behouden deze themawanden tot op vandaag omdat  
de reacties zo lovend zijn.

BRUSSELS AIRPORT /  BRUSSELS AIRLINES
Ook op de luchthaven van Zaventem werd in januari 2020 i.s.m. 

Toerisme Vlaanderen een persevent georganiseerd ter promo van het 
Van Eyckjaar. Twee van de booths in vertrekterminal A kregen een 
Van Eycklook & feel aangemeten, de passagiers werden verrast met 
een ontbijt van Ollie Ceulenaere geïnspireerd op 1 de 5deeeuwse 
keuken en als kers op de taart kregen de passagiers een Van Eyck
kussen in een mooie draagtas. 

MEDIAPARTNERSHIPS 
Het sterk cultureel product werd maximaal uitgespeeld in 

een aantal belangrijke nationale kwaliteitsmedia. Met het voorziene 
budget konden we een aantal opvallende acties lanceren met media
partners. Samen met de buitenlandkantoren van Toerisme Vlaande
ren en VisitGent werden diverse acties in de doelmarkten opgezet: 
betalende advertenties, maar vooral ook acties, wedstrijden, joint 
promotions en ruil. 

Voor België en Vlaanderen werden meerdere mediapartner
ships afgesloten. Zo werden door de Dienst Cultuur partnerships 
op nationaal vlak afgesloten met VRT en met Mediahuis, en op  
regionaal vlak met AVS.
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EEN
Het kijkcijferkanon Iedereen Beroemd dat in primetime op Eén 

wordt uitgezonden, bracht 13 weken lang het Lam Gods 2.0. Daarin 
brachten 12 hedendaagse kunstenaars en kunste
naarsduo’s van september tot november 2020 
wekelijks een eigen interpretatie van een paneel 
van het Lam Gods. De 13de aflevering werd een 
special waarbij alle nieuwe panelen werden 
samengebracht in de SintBaafskathedraal. 
Kunstenaars lichtten tijdens deze druk bekeken 
aflevering hun werk toe. Alle afleveringen zijn 
nog geruime tijd beschikbaar op het online
kanaal vrt.nu.

Lam Gods 2.0 kreeg een grote finale in de 
vorm van een lichtprojectie op de Lakenhalle. 24 
dagen lang werden de 12 werken als een advents
kalender geprojecteerd op het historische gebouw.

CANVAS
Canvas programmeerde 2 documentaires over Van Eyck en het 

Lam Gods met de driedelige docu ‘Geheimen van het Lam Gods’ en 
‘Van Eyck en de verlokking van de werkelijkheid’. Beide documen
taires werden ook online beschikbaar gemaakt via vrt.nu.

RADIO 2
In de mediadeal met Radio 2 was er ruimte voor reclamespots 

die ingezet werden op zowel provinciaal niveau (OostVlaanderen) 
als voor heel Vlaanderen. 

Het primetime programma De Madammen bracht in maart 
2020 een uitgebreide special over het Van Eyckjaar met vooral aan
dacht voor de opening van het vernieuwde bezoekerscentrum van de 
SintBaafskathedraal en voor de hoogtepunten van de nog lopende 
programmatie. Een van de blikvangers daar was de OMG! Seven  
Senses Tour. 

Het OMG! SintJansfeest dat eind juni in het Astridpark geor
ganiseerd werd, kreeg als onderdeel van het primetime programma 
Spits het bezoek van een van de Ladybikers en kon zo op extra pro
motie rekenen.

Met Radio 2 werd ook ingezet op acties voor luisteraars die zo 
tickets konden winnen voor een aantal evenementen.

Als onderdeel van de mediadeal was er ook ruimte voor online 
bannering op de Radio 2 website.
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AVS
Als onderdeel van de mediadeal met regionale zender AVS die 

regio Gent en ZuidOost Vlaanderen bereikt, werden reclamespots 
ingezet die vooral het Van Eyckjaar op zich in de kijker zetten. Daar
naast werden spots uitgezonden die de OMG! Seven Senses Tour 
promoten. Ook uitgebreide segmenten als onderdeel van lifestyle 
programma’s zorgden voor de nodige aandacht voor de programmatie 
van het Van Eyckjaar. Als onderdeel van het Smakeleyckfoodtraject 
werden 2 kooptips uitgezonden waarin Flemish foodie Olly Ceule
naere een door Van Eyck geïnspireerd gerecht brengt. 

MEDIAHUIS
In de kranten Het Nieuwsblad en De Gentenaar werd een aan

tal keer geadverteerd ter promotie van de OMG! Seven Senses Tour en 
het OMG! SintJansfeest. Zowel in 2020 als in 2021 werd een 8 pagina’s 
tellende bijlage voorzien met een uitgebreid programmaoverzicht.  
In de deal was ook ruimte voor online bannering op de website van 
Het Nieuwsblad.

ONLINE COMMUNICATIE EN STORYTELLING 
Voor de online communicatie werd het marketing en com

municatieteam van Visit Gent een heel belangrijke partner. De Visit
collega’s beschikken niet alleen over een sterke marktkennis voor de 
buitenlandse doelgroepen die we wilden bereiken, maar ook over  
de nodige talenkennis en digitale expertise. Concreet zorgden zij voor 
de creatie van een meertalige digitale hub, het optimaliseren voor  
de zoekmachines (SEO), het strategisch inzetten van deze Van Eyck 
content, zowel op vaneyckwashere.be als op de diverse sociale 
mediakanalen, het opzetten van Search Engine Advertising, het 
adverteren via sociale media op zowel de buitenlandse als de binnen
landse markt, de campagnes met influencers … 

Als centrale website voor het Van Eyckjaar werd vaneyck
washere.be gecreëerd. Deze hub met een eigen herkenbare look en 
feel maakte deel uit van visitgent.be en bereikte zowel in het Neder
lands als in het Engels, Frans, Duits en Spaans het beoogde nationale 
en internationale publiek.

CONTENTCREATIE

Belangrijkste online contentdragers zijn de websites vaneyck
washere.be en vaneyck2020.be, de dedicated website van de ten
toonstelling in het MSK.
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Vaneyckwashere.be, gecoördineerd door Visit Gent, verzamelde 
alle info rond de schilder en de link met Gent, het Lam Gods en  
uiteraard het Van Eyckjaar. De website bevat daarnaast het vol
ledige programmaoverzicht, Van Eyckblogposts, info over het Van 
Eyckfoodtraject, de Gentse makers, de Van Eyckshop, en over alle 
events tijdens het themajaar en Van Eycklegacy. 

Vaneyck2020.be spitste zich toe op alle praktische info rond de 
MSKexpo ‘Van Eyck. Een optische revolutie’ en de persoon Jan Van 
Eyck. Een team van het MSK bouwde de website. Uiteraard vond je 
op deze tentoonstellingswebsite eveneens een link naar het thema
jaar  en vice versa. Zo ondersteunden beide websites elkaar in de  
promotie van het aanbod.

Voor de website rond het themajaar werd heel veel copy writing 
ingezet om de diverse elementen en de veelheid van het aanbod te 
ondersteunen door informatie en duiding. Door de huisstijl strak door 
te trekken werd ook digitaal een herkenbaarheid bekomen.

Voor beide sites werden diverse advertentiematerialen gecreëerd 
met nadruk op video en animatie: clips voor zowel de MSKtentoon
stelling als voor ‘OMG! Van Eyck was here’. 

DIGITALE PROMOTIESTRATEGIE

Er werd dus veel content gecreëerd die 
organisch het doelpubliek bereikte via versprei-
ding op alle samengebalde social mediakanalen 
van de partners van het themajaar, maar ook via 
de stakeholders in de stad die uiteraard deze info 
via mailing aangeleverd kregen.

Daarnaast werden, zoals eerder aangehaald, 
de betalende campagnes vooral digitaal gevoerd. 
Deze hadden 3 doelstellingen, volgens de klassieke 
opbouw van digitale marketing en het verder leiden 
van leads binnen de conversiefunnel:
1. Awareness creëren rond het Van Eyckjaar, het 

Lam Gods en Gent;
2. Interesse opwekken voor het themajaar;
3. Converteren naar verblijf, tickets voor evene

menten of praktische info.
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CONTENTDISTRIBUTIE VIA 
EIGEN KANALEN, ORGANISCH 
VERSPREIDEN VAN CONTENT 

 – MSK: website (SEO/SEA), Facebook, 
Instagram, youtube, Pinterest, nieuws
brief B2C en B2B, balie; 

 – Visit Gent: website (SEO/SEA), Face
book, Instagram, youtube, Twitter, Pinterest, nieuwsbrief B2B, 
doorverwijzen via het infokantoor, netwerkmomenten sector;

 – Dienst Cultuur Gent: website (SEO), Facebook, Instagram, 
youtube, nieuwsbrief B2B en B2C; 

 – ‘OMG! VAN EyCK WAS HERE’: Nederlandstalige facebook
pagina, gelanceerd in 2018; 

 – Puur Gent: Facebook, Instagram, youtube, nieuwsbrief;
 – Stad Gent: website (SEO), Facebook, Instagram, youtube, 

nieuwsbrief;
Aangevuld met: 
• UitInGent 
• Kanalen Toerisme OostVlaanderen 
• Kanalen SintBaafskathedraal 
• Kanalen Toerisme Vlaanderen

CONTENTPROMOTIE
Via promotie werd ten slotte het juiste verhaal naar het juiste 

doelpubliek gebracht en dit op het juiste moment, door gebruik te 
maken van de juiste kanalen en dit met de juiste frequentie. 

Voor het betalend verspreiden van content werd ingezet op 
Search Engine Advertising, youtube en de social mediakanalen Face
book en Instagram. 

Kern van de boodschap was telkens Van Eyck, Lam Gods, de 
link met Gent en de events tijdens het themajaar. 

Targetting van het juiste doelpubliek gebeurde vooral op basis 
van interesses, zowel op het binnenland als het buitenland en dit in 
combinatie met interesse in reizen en citytrips: 

 – Vlaamse Meesters en Klassieke Kunst addicts (kunstfans– 
specifiek); 

 – Kunst addicts (kunstfans in de brede zin van het woord); 
 – Cultuurliefhebbers (cultuurfans); 
 – Citytrippers.

Daarnaast was er ook aandacht voor doelgroepen die werden 
aangemaakt op basis van opleiding/beroep, etc.
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De geografische doelgroepen, waarvoor voor elke interesse
groep campagnes liepen, waren: 

– Gent;
– Vlaanderen (excl. Gent) + Brussel (NL);
– Wallonië + Brussel (FR);
– Nederland;
– Duitsland;
– Verenigd Koninkrijk;
– Frankrijk;
– Spanje;
– Italië.

PRINT PUBLICATIES 

VAN EYCK-BROCHURE 
Tijdens de aanloop naar het Van Eyckjaar 

hebben we (mogelijke) partners voorzien van een 
brochure die het opzet van het Vlaamse Meesters
project en het Van Eyckjaar met zijn 3 ijkpunten uit
legt. Daarnaast werden de inhoud en een mogelijke 
samenwerking gekaderd in een drieluik met ‘Kennis 
& Wetenschap’, ‘Inspiratie: Kunst, creativiteit & bele
ving’ en als derde luik ‘Mystiek & toekomst’.

VAN EYCK-MAGAZINE 
In de loop van het Van Eyckjaar werden twee 

32pagina’s tellende magazines gepubliceerd die het Van Eyckjaar 
toelichtten en een overzicht brachten van het rijk gevulde programma. 
Het magazine werd gepubliceerd in het Nederlands, Engels, Frans, 
Duits en Spaans en werd verdeeld via de Van Eyckshop onder het 
Belfort, het infopunt van Visit Gent, hotels en B&B’s en via gerichte 
mailings, naar de verschillende partners en sponsors en ook in het 
buitenland.

Een eerste versie van het magazine verscheen in het najaar van 2019 
en in het voorjaar 2020 verscheen een tweede, geüpdatete, editie.  

PROGRAMMAFOLDERS 
De coronapandemie zorgde ervoor dat het programma con

stant bijgestuurd werd. Om dit op te vangen werden ook folders 
gepubliceerd met een uptodate overzicht. 
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SMAKELEYCK MAGAZINE 
Bij het Van Eyckfoodtracject hoort ook een magazine. In het 

magazine werden heel wat middeleeuwse recepten opgelijst die door 
Flemish foodie Olly Ceulenaere, met medewerking van foodhistorica 
Annelies Van Wittenberghe en de Foodarcheoloog Jeroen Van  
Vaerenbergh, een hedendaagse tint kregen. Het magazine werd in 
het Nederlands, Frans en Engels uitgegeven. Het magazine werd 
vooral verdeeld via de Van Eyckshop. 

VAN EYCK-WANDELPLAN 
Bezoekers konden Van Eyck in Gent ont

dekken via de OMG! Seven Senses Tour, maar 
ook aan de hand van een speciaal hiervoor 
samengesteld wandelplan. Dat plan blijft ook 
na het Van Eyckjaar verkrijgbaar. Zo kan je 
al wandelend door het centrum de gebouwen 
ontdekken die dateren uit de tijd van Van Eyck 
en vind je verschillende verbanden tussen wat 
in het straatbeeld te zien is en een link heeft 
met het Lam Gods. 

VAN EYCK-SHOP PROMOKAARTEN  
MET INFO OVER GENTSE MAKERS 

PROMO MERCHANDISE

 – Totebags Van Eyck; 
 – Hotel merchandise: deurhangers, stickers, magneetstickers kluis;
 – Sweaters en Tshirts;
 – USBstick.

AMBASSADEURSTRAJECT 

STAKEHOLDER-COMMUNICATIETRAJECT VIA 
TOERISME OOST-VLAANDEREN
Ten slotte liep er nog een specifiek B2Bcommunicatietraject: 

door de communicatie van onze partners te ondersteunen en mee te 
sturen bereikten we een eenduidige boodschap en versterkten we 
samen met hen het verhaal van ‘OMG! Van Eyck was here’. Toerisme 
OostVlaanderen gaf zaakvoerders en medewerkers van 45 geselec
teerde horecazaken een opleiding rond toeristisch onthaal, en info 
over Van Eyck en het Lam Gods om bezoekers optimaal te kunnen 
ontvangen tijdens het Van Eyckjaar. 
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CULTUUR GENT 
werd gevraagd de zaken te informeren over het Van Eyckjaar 

en de deelnemende etablissementen herkenbaar te maken als infopunt.
Op deze manier konden de ondernemers van Gent eveneens 

de boodschap van ‘OMG! Van Eyck was here’ op een hoger niveau  
uitdragen via hun eigen communicatiewerking. Tegelijk werd ook 
maximaal ingezet op het opleiden en verbeteren van de hospitality. 

Vanuit VisitGent werd i.s.m. Cultuur Gent werk gemaakt van 
een handige ‘informatiewaaier’. Op deze manier konden onder
nemers in één oogopslag met de belangrijkste informatie over het 
project, in 5 talen, consulteren en makkelijker antwoorden bieden 
aan bezoekers die hun zaak aandeden.

Het Van Eyckproject werd breed gedragen, tot op het niveau 
van individuele ondernemers. Ook dit was zeker een van de kritische 
succesfactoren die heeft toegelaten om de boodschap van uit de buik 
van onze stad te laten vertrekken om zo geloofwaardig het bereik te 
verhogen. 
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Op basis van een analyse van het cijfermateriaal 
dat in het kader van het Van Eyck-jaar werd ver-
zameld, geven we hieronder een overzicht van:

– Pers, webverkeer en media-aandacht;
– Van Eyck als Unique Selling Point (USP) 

voor Gent;
– Bezoekerscijfers en overnachtingscijfers 

tijdens het Van Eyck-jaar;
– De economische impact van de belangrijk-

ste evenementen tijdens het Van Eyck-jaar.
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PERS, WEBVERKEER EN MEDIA-AANDACHT 

PERS
Het Van Eyckjaar resulteerde in een totaal van 2.036 media 

artikels, goed voor een totale advertentiewaarde (i.e. wat het zou 
kosten om deze advertentieruimte te kopen) van 241 miljoen euro 
van januari 2019 tot eind oktober 2021. Omgerekend per jaar is dit 
meer dan 3 keer de jaarlijkse advertentiewaarde in een gemiddeld 
jaar zonder extra culturele programmatie. 

De landen met de hoogste visibiliteit (gemeten door het aan
tal artikels en de mediawaarde van deze artikels) waren: België, 
Duitsland, Frankrijk, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde 
Staten. Over de hele periode werd mediaaandacht in 29 landen gere
gistreerd, met een piek rond januari en februari 2020. Inhoudelijk 
waren de 2 meest besproken thema’s de MSK-tentoonstelling (Van 
Eyck. Een optische revolutie) en de restauratie van het Lam Gods. 
Artikels rond deze 2 thema’s behelsden 61% van alle geanalyseerde 
artikels. 

De meerderheid van de artikels (59%) gaf enkel een feitelijk 
beeld van de gebeurtenissen. Degenen die wel een waardeoordeel 
bevatten, waren overwegend positief: slechts 4% van alle artikelen 
was negatief. 

WEBVERKEER
Analoog aan het tijdsverloop en de pieken in mediaoutput 

zien we dat de paginaweergaven en het aantal nieuwe gebruikers 
van Van Eyck-gerelateerde inhoud op visitgent.be aanzienlijk toe-
namen vanaf december 2019 en piekten in februari 2020 bij de ope
ning van de tentoonstelling in het MSK. 

Belangrijk hier is dat niet alleen het webverkeer op pagina’s 
gerelateerd aan de tentoonstelling in het MSK piekte, maar dat alle 
Gentse musea en historische huizen mee profiteerden van het suc-
ces van de MSK-tentoonstelling: het webverkeer op deze pagina’s 
steeg namelijk mee in de periode van de tentoonstelling in het MSK. 

Verder blijkt dat het merendeel van deze websitebezoekers 
op deze pagina’s (Van Eyckgerelateerde pagina’s op visitgent.be) 
terechtkomt via Google (64 %) (zowel via campagnes als organisch). 
16 % vindt zijn weg via Facebook (zowel via campagnes als organisch) 
en 13 % surft onmiddellijk naar deze webpagina’s via het intikken van 
de URL (die beschikbaar was op affiches en ander promomateriaal). 
Hieruit kunnen we besluiten dat 93 % van de websitebezoekers zijn 
weg hiernaartoe gevonden heeft via directe en indirecte marketing-
campagnes: indirect via een betere zichtbaarheid in zoekacties op 

HOE KOMEN BEZOEKERS 
OP DE WEBPAGINA’S?

PERSCIJFERS

64%
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MEDIA-ARTIKELS 
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TOTALE ADVERTENTIEWAARDE
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4%
NEGATIEVE ARTIKELS
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7%

ORGANISCH 
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Google en Facebook en direct via campagnes op Google en Face-
book en affiches. 

De internationale aantrekkingskracht komt ook hier tot 
uiting: 60 % van alle paginaweergaven op Van Eyckgerelateerde 
pagina’s waren in een nietNederlandse taal, waarbij Duits de op 
één na meest gebruikte taal was, gevolgd door Frans. Ook het aantal  
volgers op sociale media steeg. In december 2021 had de Facebook
pagina van Visit Gent zelfs meer volgers dan de pagina van Stad 
Gent zelf.

MEDIA-AANDACHT
Ook tvreportages over het Lam Gods trokken vele kijkers. De 

reportage ‘Lam Gods 2.0’ tussen januari 2019 en februari 2020 haalde 
de top3 van meest bekeken content op een zondagavond op Canvas, 
en droeg bij tot een van de beste edities van Iedereen Beroemd in 
2020 van de afgelopen 5 jaar.

VAN EYCK ALS USP

Dat bezoekers van Gent deze stad associëren met het Lam 
Gods en Van Eyck komt duidelijk tot uiting in 2 bevragingen die afge
nomen zijn tijdens het Van Eyckjaar. In februari 2020 zei 77 % van de 
(inter)nationale bezoekers die in het Gentse stadscentrum waren, 
dat ze bekend waren met het Lam Gods en/of Van Eyck. Verder was 
43 % van hen op de hoogte van het Van Eyck-jaar. Voor ongeveer 
een derde van de bevraagde bezoekers waren Van Eyck-gerela-
teerde activiteiten zelfs hun belangrijkste motivatie om naar de 
stad te komen. Verder zien we dat de ‘Van Eyck-bezoeker’ (bezoekers 
die speciaal voor Van Eyck naar Gent kwamen) vaker uit Duitsland 
of Nederland komen en vaker blijven overnachten in Gent (82 % van 
hen deed dat) dan de gemiddelde bezoeker (slechts 60 %) aan de stad.

In een vervolgstudie die online werd uitgevoerd (dus niet bij 
bezoekers aan de stad) in oktober 2021 bij cultuurliefhebbende  
Belgen, Nederlanders, Duitsers, Britten, Fransen en Spanjaarden 
kende de helft van de respondenten het Lam Gods. Deze kennis 
varieerde afhankelijk van het herkomstland. De kennis was het hoogst 
bij Belgen (80 %), gevolgd door Spanjaarden (50 %), Nederlanders en 
Fransen (43 %), Duitsers (34 %) en tot slot Britten (23 %). Men leert 
het Lam Gods vooral kennen door interesse in cultuur en door de 
schoolopleiding (dit laatste vooral bij Belgen en Spanjaarden).

19 % van deze (inter)nationale bevraagden was op de hoogte 
van het Van Eyck-jaar. De 3 meest genoemde informatiebronnen die 
hen op de hoogte brachten, waren: artikels in kranten en tijdschriften, 

51



socialemediakanalen en radio en tvprogramma’s. Deze infobronnen 
situeerden zich vooral in de context van cultuur en nieuws/actualiteit. 
Van alle bevraagden die bekend waren met Gent, associeerde 66 % 
Gent met Van Eyck en 55 % Gent met het Lam Gods. In lijn met de 
bevindingen van de bevraging bij bezoekers aan de stad zien we dat 
voor ruim een derde van de mensen die Gent in de afgelopen 3 jaar 

hadden bezocht, ‘Van Eyck’ en/of ‘het Lam 
Gods’ één van de motivaties was om Gent te 
bezoeken. 

Interessant is dat van alle responden
ten die op het moment van de online studie 
aangaven Van Eyck en/of zijn werk te kennen, 
10 % verklaarde dat zij dit pas in 2019 of later 
hadden ontdekt. Met andere woorden, 10 % 
van de ‘Van Eyck-kenners’ hebben deze ken-
nis verworven vanaf het moment waarin de 
communicatiecampagnes liepen.

BEZOEKERS- EN 
OVERNACHTINGSCIJFERS

De coronapandemie en de daarmee 
gepaard gaande lockdown betekenden een jaar 
(2020) met een enorme daling in bezoekers
cijfers. Gemiddeld genomen klopten de Gentse 
bezienswaardigheden 2020 af met een daling 
in bezoekerscijfers ten opzichte van 2019 van 
64 %. Opmerkelijk is dat de enige beziens-
waardigheid die geen daling in bezoekers-
cijfers toonde in 2020, maar een stijging van 
59 %, het MSK was. Dit is te danken aan het 
enorm hoge aantal verkochte tickets in febru-
ari en maart 2020, namelijk 88.000. 

Twee andere grote evenementen in het 
Van Eyckjaar zijn ‘Kleureyck’ in het Design 
Museum Gent en de opening van het bezoe
kerscentrum in de SintBaafskathedraal. 

De tentoonstelling ‘Kleureyck’ in het Design Museum liep 
vanaf de heropening van de musea op 18 mei 2020. Het succes van 
deze tentoonstelling weerspiegelt zich in het aantal bezoekers: in 
een regulier jaar telt het Design Museum doorgaans minder bezoe
kers dan het MSK en het S.M.A.K. In 2019, bijvoorbeeld, telde het 
Design Museum ¾ van het aantal bezoekers van het gemiddelde 
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van de andere 2 musea, terwijl tijdens de duur van de tentoonstel
ling ‘Kleureyck’ (mei 2020febr 2021) het Design Museum 150 % van 
het gemiddeld aantal van de bezoekers aan het MSK en het S.M.A.K. 
telde. 

Vanaf de opening op 25 maart 2021 van het nieuwe bezoekers
centrum in de SintBaafskathedraal steeg het aantal bezoekers aan 
het Lam Gods. Vanaf maart 2021 tot september 2021 zien we een 
gemiddeld maandelijks groeipercentage van 20 % aan bezoekers 
voor het Lam Gods, terwijl dit percentage voor de andere Gentse 
musea tijdens deze periode gelijk blijft.

Als we kijken naar de Gentse overnachtingscijfers zien we over 
het hele jaar 2020 een daling in recreatieve overnachtingen van 59 % 
ten opzichte van 2019. Maar als we kijken naar de openingsmaand 
van het Van Eyckjaar (februari 2020) dan zien we dat het aantal 
overnachtingen in februari 2020 bijna de helft meer was dan het 
aantal overnachtingen in februari 2019. 

Gent blijkt verder veerkrachtiger te zijn in 2020 wanneer de 
overnachtingscijfers vergeleken worden met de andere kunststeden 
(Antwerpen, Brugge, Leuven en Mechelen): zoals hierboven gezegd 
verloor Gent 59 % van de recreatieve overnachtingen t.o.v. 2019. Maar 
de andere kunststeden verloren gemiddeld 67 % aan recreatieve over
nachtingen (range 70 % tot 62 %). In absolute aantallen is het zelfs 
zo dat er in heel 2020 meer recreatieve overnachtingen waren in Gent 
dan in de gemiddelde Vlaamse Kunststad (wat niet het geval was in 
2019). 

RECREATIEVE OVERNACHTINGEN IN 2020

GENT 2020

GEM.  KUNSTSTEDEN 2020
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60000

40000

20000
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ECONOMISCHE 
IMPACT

Voor de 4 hoofdeve
nementen van het Van Eyck
jaar (Van Eyck. Een optische 
revolutie, Kleureyck, Lights 
on Van Eyck, Bezoekers
centrum Lam Gods), werd 
de economische impact 

berekend. Deze economische impact is een combinatie van volgende 
3 elementen: (1) tewerkstelling of het aantal VTE’s die het evenement 
mee ondersteunt op jaarbasis, (2) belastingen: zowel staatsbelas
tingen (btw, ki, belasting op loon en bedrijfsvoering) als belastingen 
via de lokale overheid of de citytax, (3) bestedingen gedaan i.f.v  
Van Eyckevents. Dit zijn zowel directe als indirecte bestedingen als 
bestedingen gedaan door bezoekers als organisatoren/overheid. 

Door corona verliep de programmatie niet zoals gepland met 
minder bezoekers en een ander bezoekersprofiel (veel minder inter
nationaal) als gevolg. De economische impact is bijgevolg lager dan 
voorspeld.

Desalniettemin zorgen de 4 evenementen voor:
 – 297.180 bezoekers
 – 152 VTE-jobs op jaarbasis
 – 5,7 miljoen euro staatsbelastingen 
 – 198.883 euro stadsbelasting 
 – 28,3 miljoen euro bestedingen, waarvan 20,5 miljoen euro als 

directe bestedingen meetellen:
• De grootste bestedingen worden gedaan door het MSK;
• Bezoekers zorgen voor 90 % van alle directe bestedingen;
• Logies, eten en drinken zijn goed voor meer dan de helft 

van deze directe bestedingen.

CONCLUSIES
 – Pers, webverkeer en media aandacht:

• een totale advertentiewaarde van 241 miljoen euro;
• de 2 meest besproken thema’s zijn ‘Van Eyck. Een optische 

revolutie’ en de restauratie van het Lam Gods;
• niet alleen het webverkeer op pagina’s gerelateerd aan de 

tentoonstelling in het MSK piekte, maar alle Gentse musea 
en historische huizen profiteerden mee van het succes van 
de MSKtentoonstelling;

• internationale aantrekkingskracht.
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 – Van Eyck als Unique Selling Point (USP) voor Gent:
• een derde van de bevraagde bezoekers geeft aan dat 

Van Eyckgerelateerde activiteiten hun belangrijkste 
motivatie is om naar de stad te komen;

• de ‘Van Eyckbezoeker’ blijft vaker overnachten in Gent;
• 10 % van de ‘Van Eyckkenners’ hebben deze kennis ver

worven vanaf het moment waarop de communicatie
campagnes liepen.

 – Bezoekerscijfers en overnachtingscijfers tijdens het Van 
Eyckjaar.
• Ondanks het coronajaar zien we toch een positief effect 

van het Van Eyckjaar op zowel bezoekersaantallen aan 
de grootste evenementen als op de overnachtingscijfers 
in Gent.

 – De economische impact van de belangrijkste evenementen  
tijdens het Van Eyckjaar uit zich in
• 297.180 bezoekers;
• 152 VTEjobs op jaarbasis;
• 5,7 miljoen euro staatsbelastingen; 
• 198.883 euro stadsbelasting; 
• 28,3 miljoen euro bestedingen
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Interviews
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HENK HELLEMANS

ZAAKVOERDER REDERIJ ‘DE GENTENAER’  
EN ‘GENT WATERTOERIST’ 
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Hoe een origineel idee van een lokale ondernemer  
deuren opende naar meer toerisme in eigen stad,  
dat vertelt Henk je

“Als ik zie hoe dynamisch  
de samenwerking was met  

het team van ‘OMG! Van Eyck 
was here’, dan kan Gent  
zich met een gerust hart 

kandidaat stellen als Europese  
Culturele Hoofdstad 2030.”

ROL IN  
OMG! Van Eyck  
was here 
Partner OMG! Seven Senses Tour

HIER.

ht tps ://cu l tuur.gent/vaneyck inter v iewHenk
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https://cultuur.gent/vaneyckinterviewHenk


Hoe één tentoonstelling een stad en een museum op  
de wereldkaart kan zetten, dat hoor je           van Johan.
 

 
 

 “Met deze tentoonstelling hebben 
Gent en het MSK een wereldwijd 
netwerk opgebouwd waar we in de 
toekomst kunnen op verder werken.”

ROL IN  
OMG! Van Eyck  
was here 
Program manager tentoonstelling 
‘Van Eyck. Een optische revolutie’

HIER

https ://cu l tuur.gent/vaneyck inter v iewJohan
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https://cultuur.gent/vaneyckinterviewJohan


JOHAN DE SMET

HOOFD TENTOONSTELLINGEN  
MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN, GENT

 
Rol in  
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ASTRID VAN INGELGOM

HOOFD TEAM PROJECTEN,  
CULTUUR GENT
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Hoe je door flexibel in te spelen op de ideeën en 
omstandigheden die zich aandienen kan blijven zorgen  
dat iedereen zich betrokken voelt, dat vertelt Astrid je

“Persoonlijk ben ik het meest trots 
op het virale effect van het Van 
Eyck-jaar. We hebben een heel 

groot draagvlak kunnen creëren 
binnen de stad zelf, dat ook 

voelbaar is tot in de verste hoeken 
van de wereld.”

ROL IN  
OMG! Van Eyck  
was here 
Volledige coördinatie van  
het Van Eyckjaar 2020

HIER.

ht tps ://cu l tuur.gent/vaneyck inter v iewAstr id
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Hoe diverse losse projecten rond kerk, kunst en cultuur 
elkaar vinden en versterken, dat vertelt Ludo je

“Naarmate het project  
vorderde, werd het boeiender  
en groeide de belangstelling.”

ROL IN  
OMG! Van Eyck  
was here 
Eindverantwoordelijke kathedraal 
en bezoekerscentrum, inclusief alle 
activiteiten rond het Lam Gods.

HIER.

ht tps ://cu l tuur.gent/vaneyck inter v iewLudo
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https://cultuur.gent/vaneyckinterviewLudo


LUDO COLLIN

RECTOR SINT-BAAFSKATHEDRAAL  
& VOORZITTER VAN DE KERKFABRIEK
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OLLY CEULENAERE

CHEF RESTAURANT PUBLIEK
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Hoe pot en pint een belangrijk deel zijn van de culturele 
beleving, dat vertelt Olly je

“Vanuit de Stad is er veel gegeven, 
en op de juiste manier, waardoor 

zelfstandigen zich zelfzeker 
genoeg voelden. Zo zijn er heel 

schone dingen ontstaan.”

ROL IN  
OMG! Van Eyck  
was here 
Foodadviseur van  
OMG! Van Eyck was here

HIER.

ht tps ://cu l tuur.gent/vaneyck inter v iewOl ly
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HENK HELLEMANS

HENK HELLEMANS IS ZAAKVOERDER VAN 2 REDERIJEN IN  
DE GENTSE BINNENSTAD (GENT-WATERTOERIST EN REDERIJ  
DE GENTENAER)  EN PARTNER VAN DE OMG! SEVEN SENSES TOUR.

OMG! SEVEN SENSES TOUR OPENDE DEUREN 
NAAR LOKAAL TOERISME

Hoeveel keer zou ik al onder het Laurentplein door gevaren zijn sinds de oprichting 
van Rederij De Gentenaer in 2004? Met het Van Eyckjaar in zicht kwam ik op het idee om 
daar een projectie te doen. Zo zijn we partner geworden voor de OMG! Seven Senses Tour.

We hadden enorme hoge ambities voor 2020! Dat we te maken gingen krijgen met 
zoveel restricties was natuurlijk niet te verwachten. In de 2 halve jaren relatieve vrijheid 
hebben we gelukkig heel wat kunnen inhalen. De tour werd erg goed ervaren door de 
deelnemers. En eigenlijk is dat ook een beetje ‘dankzij’ covid … De OMG! Seven Senses 
Tour verliep namelijk grotendeels in de open lucht. Maar, wat ik nog belangrijker vind, 
is dat het Geeraard de Duivelsteen en de Achtersikkel eindelijk opengesteld werden 
voor het publiek. Dat maakte het ook interessant voor de mensen uit de regio. Oost
Vlamingen komen wel shoppen in Gent, maar maken er niet zo snel een toeristische 
uitstap van. Door de Sevens Senses Tour hebben we dus ook een publiek bereikt binnen 
een straal van 20 kilometer. Met deze specifieke wandeling heeft Gent zelfs de 
Antwerpse barokwandeling overtroffen. Daar mogen we wel hier fier op zijn!

De OMG! Seven Senses Tour heeft deuren geopend, want er is nu een visie geko
men dat het eigen toerisme ook belangrijk is. Door covid is toerisme in eigen land, en 
zelfs in eigen stad, opgewaardeerd. Dat zal ook in de toekomst wel blijven.

Onze ervaring met de organisatie van ‘OMG! Van Eyck was here’ heeft Gent echt wel 
klaargestoomd om in 2030 Culturele Hoofdstad van Europa te kunnen worden. Zeker als 

ik zie hoe in die 2 jaar de samenwerking ver
liep. De Dienst Cultuur is een dynamische 
ploeg, enorm gedreven, enthousiast. Als we 
er samen met de Gentenaars voor gaan, 
dan moeten we deze kandidaatstelling 
kunnen verwezenlijken.”

Onze ervaring 
met de organi-

satie van ‘OMG! 
Van Eyck was 

here’ heeft Gent 
klaargestoomd 

om in 2030  
Culturele Hoofd-
stad van Europa 

te kunnen worden.
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https://vimeo.com/670624277/76119b24bf


JOHAN DE SMET

JOHAN DE SMET IS HOOFD TENTOONSTELLING IN HET MUSEUM 
VOOR SCHONE KUNSTEN IN GENT EN WAS PROGRAM MANAGER  
VAN DE TENTOONSTELLING ‘VAN EYCK.  EEN OPTISCHE REVOLUTIE ’ . 

DE TENTOONSTELLING DIE GENT EN HET MSK 
OP DE WERELDKAART ZETTE

‘Van Eyck. Een optische revolutie’ was een heel intensieve periode. Niet alleen de 
tentoonstelling, maar ook alles wat er aan vooraf ging: de voorbereidingstijd, het vele 
reizen, de talrijke gesprekken met collega’s. Het was ook een heel mooie periode. De 
tentoonstelling is het werk van velen dat als een puzzel mooi in elkaar viel.

Bij een tentoonstelling van deze omvang zijn heel veel mensen betrokken. Het 
Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd en de Dienst Cultuur, de verantwoordelijken 
voor ‘OMG! Van Eyck was here’, waren heel aangename partners en hebben ons erg 
geholpen. Ik denk dan, bijvoorbeeld, aan het klaarmaken en de klimatisatie van het 
gebouw, … Ook de Stad leverde heel wat inspanningen. Tijdens de tentoonstelling heeft 
dat zeker vruchten afgeworpen.

Er zijn heel wat anekdotes te vertellen over de tentoonstelling, zowel over de 
voorbereiding als over de opening en de bezoeken tijdens de tentoonstelling. Zo herin
ner ik me een oude man, een Gentenaar, die de wereld afreist om werken van Van Eyck te 
gaan bekijken. Hij was zo blij en dankbaar om ze nu op één plek nog eens allemaal samen 
te kunnen zien.

De vele positieve reacties van bezoekers maakten dat het een heel aangename 
periode was. Als medewerkers liepen we vaak zelf door de tentoonstelling; we werden 
als vanzelfsprekend overal voor ingeschakeld. Bij het verlaten van de tentoonstelling 
zag je alleen maar blije gezichten. Dan 
besef je dat je aan iets bijzonders gewerkt 
hebt en dat je zoveel mensen een fijne 
ervaring kon bieden.

‘Van Eyck. Een optische revolutie’ 
mogen we terecht een succes noemen. Er 
kwam enorm veel volk op af, van overal. 
De tentoonstelling zette zowel Gent als 
het MSK op de wereldkaart. We hebben 
ook een netwerk kunnen opbouwen waar 
we vandaag en in de toekomst kunnen op 
verder werken.”

Zo fijn dat we 
zoveel mensen 
een mooie 
ervaring  
konden bieden.

70

I N T E R V I E W S

https://vimeo.com/670626608/6a446c6f55


ASTRID VAN INGELGOM

ASTRID VAN INGELGOM IS HOOFD TEAM PROJECTEN VAN  
DE DIENST CULTUUR EN STOND IN VOOR DE VOLLEDIGE 
COÖRDINATIE VAN HET VAN EYCK-JAAR.

HET BELANG VAN EEN GOED VERHAAL  
EN EEN STERK CONCEPT

“Wat wisten we? Dat het Lam Gods gerestaureerd werd, dat het MSK een heel 
grote tentoonstelling zou organiseren en dat er een nieuw bezoekerscentrum kwam in 
de SintBaafskathedraal. Maar, wat er nog volledig ontbrak was de lijm ertussen. Dus 
werd ons gevraagd of we de volledige coördinatie konden doen. Dat betekende: voor het 
ganse verhaal een concept bedenken, de cultuursector inspireren, een draagvlak creëren 
voor de stad, dat nationaal en internationaal bekendmaken, én het budget beheren.

We kregen heel veel mensen over de vloer die daar wilden aan bijdragen. Ze wer
den allemaal gezien en gehoord, dus er kwamen heel veel kleine en grote voorstellen. De 
grootste uitdaging was eigenlijk om al die ideeën in elkaar te puzzelen, daar een geheel 
van te maken en een verhaal te schrijven dat klopte.

Je voelde zo de interesse en goesting opborrelen. Dat bleek ook duidelijk uit de 
bezoekersaantallen van de tentoonstelling in het MSK. Maar … toen kwam corona. We 
hebben altijd zoveel mogelijk mee in het coronaverhaal gestapt. Elke opportuniteit die 
er was, elke lockdown die opgeheven werd, telkens als iets weer mocht, stonden we 
opnieuw klaar. Bijvoorbeeld, na de eerste lockdown in 2020 werden toeristen mondjes
maat weer toegelaten in Gent. Toen dachten we: “Laten we onze OMG! Seven Senses 
Tour – onze belevingswandeling – heroriënteren. We gaan focussen op vakantie in eigen 
land.” Daardoor kwamen bijzonder veel bezoekers vanuit Vlaanderen en Wallonië, maar 
vooral ook veel Gentenaren die de stad op een andere manier hebben ontdekt. Dat was 
uiteraard ook een meerwaarde.

Het Van Eyckjaar is een perfecte opstap naar de kandidatuurstelling voor Euro
pese Culturele Hoofdstad 2030. We hebben nu de ervaring. Ook hebben we enorm veel 
nieuwe contacten opgebouwd en de samenwerking binnen de stadsdiensten zelf is beter 
dan ooit. We onthouden het belang van een goed verhaal, en een origineel, authentiek 
en creatief concept. Zorg dat je de mensen daarmee kan enthousiasmeren en dat ze 
ook fier zijn. Zelf ben ik het meest trots op het virale effect dat we konden creëren. Het 
draagvlak in de stad was groot. Iedereen voelde zich daarbij betrokken en dat was zelfs  
voelbaar in het buitenland. Tot in de verste uithoeken van de wereld zijn de woorden 
‘Lam Gods’ en ‘Gent’ gevallen. Geen enkele dure communicatiecampagne die daar 
tegenop kan. We mogen best trots zijn!”

Tot in de verste 
uithoeken van de 

wereld zijn  
de woorden  

‘Lam Gods’ en 
‘Gent’ gevallen. 

Daar mogen we 
trots op zijn!
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https://vimeo.com/670627430/6b1a5fffd9


LUDO COLLIN

LUDO COLLIN IS  RECTOR VAN DE SINT-BAAFSKATHEDRAAL 
EN VOORZITTER VAN DE KATHEDRALE KERKFABRIEK.  ALS 
DUSDANIG IS HIJ  DE EINDVERANTWOORDELIJKE VOOR ALLES 
WAT DE KATHEDRAAL BETREFT, INCLUSIEF HET LAM GODS. 

HET LAM GODS, DE TROTS VAN GENT 

“Het hele Van Eyckjaar heeft een grote impact gehad. We zijn daar naartoe 
gegroeid vanaf 2010, het jaar waarin het onderzoek startte naar de toestand van het 
Lam Gods. Dat kunstwerk stond toen al 25 jaar in de SintBaafskathedraal en was 
dringend aan restauratie toe. Een grootse restauratiecampagne werd opgezet. 
Tegelijk kwam uit het onderzoek naar boven dat het Lam Gods op een weinig pro
fessionele en oubollige manier ontsloten werd voor het publiek. Het idee rijpte 
om een onthaalcentrum te maken met de meest actuele technologische snufjes, 
waar de bezoeker eerst een inleiding krijgt om dan op het einde van zijn bezoek een 
ahaerlebnis te hebben en het Lam Gods te zien. Het einde van de restauratie van het 
Lam Gods viel samen met het Van Eyckjaar van Toerisme Vlaanderen. Zo ont
stond bij Stad Gent het project ‘OMG! Van Eyck was here’. En zo werd ik daarbij 
betrok ken, weliswaar van op de zijlijn, maar stilaan groeide dat project. Dat was zo 
boeiend om mee te maken! Het beloofde een spectaculair jaar te worden met de 
Van Eycktentoonstelling in het MSK en alle andere activiteiten die daarrond op 
touw werden gezet, niet in het minst het openen van het onthaalcentrum in de 
SintBaafs kathedraal. Die opening was gepland in het Van Eyckjaar. Helaas kwam 
dan corona.

Maar, het onthaalcentrum kreeg grote weerklank in de media. Ik denk dat, 
mede daardoor, nu ook een ander soort publiek langsgeweest is: mensen die nooit 
eerder het Lam Gods zagen, mensen uit eigen land, uit onze eigen stad zelfs. Daar 
zijn we heel tevreden mee. Vooral dat de Gentenaars, van wie het Lam Gods toch wel 
is, zijn komen kijken naar onze eigen schat. De trots van de Stad Gent op het Lam 
Gods kan niet groot genoeg zijn. Want, ja, het Lam Gods in de kathedraal, dat is toch 
wel een visitekaartje van Gent. Misschien is het overdreven, maar soms durf ik wel 
zeggen dat in het buitenland het Lam Gods bekender is dan de stad Gent zelf. 

Ik hoop dat de Gentenaars het Lam Gods blijven koesteren. Nu zie je het 
Lam Gods zoals Van Eyck het in 1432 heeft geschilderd. Het werd sinds 1550 bedekt 
met overschilderingen. Deze lagen werden er stukje bij beetje afgenomen. Wat 
tevoorschijn kwam, is zo spectaculair, zo anders dan wat we voordien zagen! We 
vonden het voordien al heel mooi, maar dit overtreft wat we kenden. 

Er is over dat Lam Gods zoveel te zeggen dat het ook voor mij nog veel 
geheimen heeft. Dat maakt het boeiend. Als er geen geheimen meer zijn, dan gaat 
de drive er misschien ook een beetje uit.”

We zien nu het 
Lam Gods zoals 
Van Eyck het  
in 1432 heeft 
geschilderd.  
Dit kunstwerk is 
een visitekaartje 
van onze stad.

72

I N T E R V I E W S

https://vimeo.com/670627875/408ffdeb19


OLLY CEULENAERE

OLLY CEULENAERE IS CHEF VAN HET RESTAURANT PUBLIEK IN GENT 
EN FOODAMBASSADEUR VAN HET VAN EYCK-JAAR.

ONDERSTEUNING EN VERTROUWEN  
STIMULEREN CREATIVITEIT

“Het Van Eyckmenu in mijn restaurant is geen creatie van mij alleen. De dingen 
die op tafel kwamen, hebben zichzelf zo een beetje gemaakt. Door me te verdiepen in de 
keuken van die tijd ging ik opnieuw gerechten gaan reviseren of aanpassen. Zo van ‘Ah, 
vroeger was dat zo en zo. Ah oké ja, misschien moet ik dat ook wel proberen.’ Zo leer je 
bij, hé. Dankzij de samenwerking met tal van mensen hebben we dit allemaal snel kun
nen oppakken. Verschillende sectoren samenbrengen is op zich niet zo vanzelfsprekend, 
maar je voelde hetzelfde vuur branden. Uit die samenwerkingen zijn heel schone, unieke 
dingen gerold die instant aantrekkelijk werden. De Stad gaf zelfstandigen het ver
trouwen waardoor ze zich zelfzekerder voelden en met nieuwe creaties kwamen. 

Voor mij is eten en drinken, babbelen, een heel belangrijk onderdeel in hoe  
je cultuur beleeft. Als je na een museumbezoek op je 
kamer gaat zitten, dan leeft die ervaring niet meer ver
der. Maar, ga je naar het museum en daarna op café, 
dan begin je daarover te praten met mensen, dan begint 
er iets nieuws te leven. Er wordt van gedachten gewis
seld, er worden fanclubs gecreëerd, er worden mis
schien haters gecreëerd. Er gebeurt in elk geval iets. 

Ik denk dat er met ‘OMG! Van Eyck was here’ iets 
gegroeid is waar we zelf verrast over zijn. Hier leeft 
veel, en met een beetje prikkeling en ondersteuning kan 
er nog meer uitkomen.”

Kunnen napraten 
over een museum-

bezoek is een 
belangrijk deel  

van de culturele 
 beleving. En waar 

kan dat beter  
dan samen aan 
tafel in een café  

of restaurant? 
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https://vimeo.com/670628069/f011cc3b4e
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Dank
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Het Van Eyck-jaar 
kwam tot stand dank-
zij een unieke brede 
samenwerking tussen 
verschillende dien-
sten van de Stad Gent 
en heel wat partners. 
Iedereen vermelden 
die meegewerkt heeft 
is ronduit onmogelijk. 
Toch staan we erop 
een aantal mensen te 
bedanken voor hun bij-
drage aan dit project. 

SARAH BASTIEN

KATHLEEN BAUTMANS

JORRE BIESMANS

KARLINE BOCKAERT

SARA BOSSAERT

STEF BOSSUYT

SARAH CATRYSSE

HENDRIK COLEMAN

LUDO COLLIN

CULTUUR GENT

JOZEF DAUWE

RIKA DE BELDER

BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ  

LIES DE COCK

GEWEZEN SCHEPEN ELKE DECRUYNAERE 

PIET DE GLAS

ELS DE KEYSER

PATTY DELANGHE

DEBORAH DE LAUSNAY

ELS DE LEEUW

JELLE DE METS

JOKE DESAEVER

ANNICK DE SCHEIRDER

JEROEN DE SCHUYTENEER

JOHAN DE SMET

CHARLOTTE DE SMET

KATRIEN DE TREMERIE

BEN DE VRIENDT

CHRISTINE DE WEERDT

MELINA DE WEIRDT

PETER DE WILDE
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CATHERINE DE ZEGHER

LAURA DEBOEL

GERT DECRAENE

VINCE DELHAYE

KATJA DEMAN

ELLY DERMAUT

BORIS DEWOLF

MARC D’HONDT

DIENST COMMUNICATIE STAD GENT  

JAN DUMOLYN

TANIA EECKHOUT

DOREEN GAUBLOMME

BRAM GHYOOT

HANNAH GILLIS

ERIK GOBIN

LEENTJE GRILLAERT

ADELBRECHT HAENEBALCKE  

STEVEN HEYSE

HISTORISCHE HUIZEN

TILL HOLGER-BORCHERT

BART INGHELBRECHT

CLEO JANSE

FRITS LAROY

THOMAS LECOMPTE

PHILIPPE LEFEBVRE

ANNIE LENS

MARIJKE LEYE

MARIANNE LIPPENS

PETER MALFLIET 

MAXIMILIAAN MARTENS  LYNN 

MEYVAERT

HILDE MICHIELS

CELINE MORRIS

FREDDY MORTIER

DANNY NEUDT

BART OOGHE

TINNE OP DE BEECK 

GEWEZEN SCHEPEN CHRISTOPHE PEETERS 

PUUR GENT

JO ROMBOUTS

JULIE RUTGEERS

DAAN SCHALCK

RENE SCHEPENS

JABEZ SINNESAEL 

SCHEPEN SAMI SOUGUIR

CARINE STEVENS

THIJS STORME 

GEWEZEN SCHEPEN ANNELIES STORMS

EREBURGEMEESTER DANIEL TERMONT

INEZ TIELEMANS

CHANTAL TOLLENS

ALINE TYVAERT

LEEN VAN BAELEN 

SCHEPEN BRAM VAN BRAECKEVELT

PAUL VAN CAUWENBERGE

VICKY VAN DAELE

FREDERICA VAN DAM

SIMON VAN DE GEJUCHTE

MARGIE VAN DE SLYCKE

RIK VAN DE WALLE

JOHAN VAN DE WIELE

ERWIN VAN DE WIELE
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IR IS VAN HAMME

JO VAN HERREWEGHE

PETRA VAN HIJFTE

GEERT WILLEMS

ASTRID VAN INGELGOM

DRIES VAN MELKEBEKE

TONY VAN PARYS

LODE VAN PEE

JOHAN VAN WASSENHOVE

STEFAN VANBROECKHOVEN

JOHAN VANDENBERGHE

FIEN VANDENHEEDE

PHILIPPE VANDENWEGHE

ALBANE VANGHELUWE

MARIJKE VANSTEENKISTE

TIJS VASTESAEGER 

CATHERINE VERLEYSEN

STEPHANIE VERMEULEN

KATHLEEN VERSCHUERE

KATIA VERSIECK

VISIT GENT

ANNELIES VOET

VRIJWILLIGERS VAN EYCK-JAAR

ATS GROEP

LUMINUS

DENYS

RADIO 2

HET NIEUWSBLAD

AVS
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“It is the largest van Eyck 
show ever attempted, 

and it’s so unlikely to be 
repeated that the museum 

might as well use ‘now or 
never’ as a subtitle.”

– Wall Street Journal
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WWW.ARTINFLANDERS.BE,
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vaneyckwashere.be
#omgvaneyckwashere
#visitgent
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