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Op zoek naar de Rechtvaardige Rechters 
In 2020 viert Gent de schilder Van Eyck en de terugkeer van het Lam Gods in de Sint-
Baafskathedraal. Een bijzonder jaar vol manifestaties, tentoonstellingen en een speciale 
stadswandeling. 
In de nacht van 10 op 11 april 1934 werd uit de Sint-Baafskathedraal in Gent het paneel de 
Rechtvaardige Rechters uit het drieluik De aanbidding van het Lam Gods, het meesterwerk 
van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck,  gestolen. Hoewel de Belgische justitie 
maandenlang met de dader over het losgeld correspondeerde, is de misdaad nooit opgelost 
en is het paneel De Rechtvaardige Rechters nog steeds spoorloos. 
 
Rond de diefstal van het paneel hangt een waas van geheimzinnigheid. De omstandigheden 
van de diefstal, de losgeldbrieven, het plotse overlijden van de mogelijke mededader, de 
geopperde betrokkenheid van vooraan staande figuren en bovenal de ‘tips’ van Arsène 
Goedertier versterken alle nog maar het mysterie. Sinds 1934 zijn er talloze zoektochten 
gehouden naar het paneel, doch al deze pogingen bleken vruchteloos en tot op heden is het 
nog altijd spoorloos. 
 
In deze wandelgids neemt Robert Declerck de lezers meeneemt door de historische 
binnenstad van Gent langs verschillende mogelijke bergplaatsen van het gestolen paneel en 
leer je Arsène Goedertier, de ervan wordt verdacht een rol te hebben gespeeld in de 
grootste Belgische kunstroof, kennen. 
 
Over de auteur 
Robert Declerck woont en werkt in Gent. Hij schrift over uiteenlopende onderwerpen: 
erfgoed, toerisme, wetenschap en technologie, gastronomie, geschiedenis... Hij schreef voor 
Odyssee Reisgidsen: Wandelen in Gent (in 2020 herdruk), Wales, Duurzame Ardennen en 
Duurzaam Limburg.  
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Niet voor publicatie 
Voor meer informatie over deze gids of Odyssee Reisgidsen kunt u contact opnemen met 
Bartho Hendriksen, M 06 1282 4656, E info@odyssee-reisgidsen.nl. Voor recensies is de gids 
als e-book verkrijgbaar. 


