
 

Deelname aan de activiteiten van onze KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen geeft 

ons automatisch de toelating om foto’s, genomen tijdens deze activiteiten, te 

publiceren op onze website. Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons hiervan 

telkens te verwittigen.  

Dank voor uw begrip.  

 

DE DIEFSTAL VAN DE RECHTVAARDIGE 
RECHTERS – HET LAM GODS 

 Voordracht door Filip Van Beurden      

 

Dinsdag 14 maart 2023 om 14:00 u (deuren open om 13:30 u)  in het theater Het 

Klokhuis Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen  

 
Het paneel "De rechtvaardige rechters" is een onderdeel van het beroemde schilderij 
het "Lam Gods", dat in 1432 geschilderd werd door de broers Van Eyck. Het werd 
gestolen in de nacht van 10 op 11 april in 1934 en zorgt nog steeds voor fascinatie 
bij velen. 
 
Filip Van Beurden,  van oorsprong wetenschapper, maar als stadsgids gebeten 
door de geschiedenismicrobe, brengt in zijn lezingen een helder relaas over de 
geschiedenis en de kunsthistorische waarde van het Lam Gods.  
Hij  laat zich al vele jaren meeslepen door het verhaal over de diefstal van de 
Rechtvaardige Rechters en verwerkt steeds de meest recente informatie die er 
circuleert over de diefstal tot op het moment van de voordracht.   
 
Een diefstalverhaal, door Jan de Kesel, inspecteur bij de Gentse federale politie, ooit 
omschreven als “ Kuifje voor volwassenen, doorspekt met de Da Vinci Code en Harry 
Potter”. Het is als het ware een Gents Dan Brown-verhaal.  
 

Tijdens de lezing wordt ook gebruik gemaakt van een replica op ware grootte van de 

Rechtvaardige Rechters en we kunnen deze tijdens de pauze of na de lezing van 

dichtbij bekijken. 

En.. we krijgen elk een gedrukt mini Lam Gods als aandenken mee naar huis.  

Inschrijven kan door overschrijving van 12 € per persoon op rekening        

BE85 4097 5200 8106 van de KBC Gepensioneerden Kring Antwerpen. Zet in de 

mededeling “Diefstal en je lidnummer”. In de prijs zijn ook 2 consumpties 

inbegrepen.  Doe dit wel vóór 28 februari 2023.   

 



Bij vragen kan je steeds contact opnemen met May Van Bedts, 

GSM nr. 0495 59 83 47.  

We wensen je alvast een leerrijke en spannende namiddag.  

 

May Van Bedts Roger Lenaerts 

Organiserend bestuurslid  Voorzitter 

 

 

Hoe bereik je het Theater Het Klokhuis: Parochiaanstraat 4, 2000 Antwerpen 

Met de auto: 

Erg autovriendelijk is de binnenstad niet, maar op enkele meters van Het Klokhuis is 

er een ondergrondse betaalparking (Van Dyck - Eikenstraat). Wil je op straat zelf 

parkeren, is dat vaak een kwestie van geluk. Let op voor de vele eenrichtingsstraten! 

Met de trein: 

Het theater bevindt zich op een kwartiertje wandelen van het Antwerpse Centraal 

Station. Je raakt er het snelst als je tram 11 neemt aan het Astridplein of te voet gaat 

langs de de Keyserlei en de Meir, of via de Rooseveltplaats. 

Met de tram/bus: 

Tramlijn 11 passeert langs de Parochiaanstraat (halte St. Jacob) en ook de Franklin 

Rooseveltplaats is op wandelafstand te bereiken. De dichtstbijzijnde pre-

metrostations zijn haltes Opera en Meir. Trams 3, 5, 9 en 15 kunnen daar genomen 

worden.  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


